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 تقديم رئيس مركز التراث
 األستاذ المفكر / زيد بن علي الوزير

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
من أىداؼ مركز التراث والبحوث اليمني نشر المفيد الصالح من التراث، والجاد المثمر من 

ذلك من أجل أف تتواصل لغة الماضي الحي مع الحاضر، وتترابط عبلقة الدراسات المعاصرة؛ و 
األجياؿ بعضها ببعض، ليظل حلم استئناؼ الدورة الحضارية متقدًا، بدوف أف تتقطع بينهما 

 األسباب.
وليس من ينكر أف كل حضارة ورثت حديث األمس وصيرتو حوار الحاضر. ومن المعلـو بداىة 

نها وفق ما يحتاج إليو عصرىا؛ ومن ثم ازدىرت بعض الحقوؿ أف كل حضارة قد أبدعت فنو 
وأينعت، في حين ضعفت حقوؿ أخرى أو أجدبت. لكن من المؤكد أف كل حضارة تالية قد 

أضافت مجاالت إبداعية جديدة على السابقة، ووسعت الحقوؿ القديمة، ورفد بعضها بعضاً، 
نية التواصل أحياناً، إال أف الروافد لم ونتيجة لذلك تراكمت الخبرات الحضارية وإف خفيت أق



تنقطع، والتكامل استمر في تصاعده. لقد أضافت كل حضارة مفردات إبداعية جديدة، 
تضاعفت ونمت حتى كونت سمفونية الحضارة المعاصرة، وليس من شك أنها سوؼ تظل 

ما ال يخطر، تتضاعف وتنمو حتى تأخذ األرض زينتها البهية وتتزين بكل ما يخطر على الباؿ و 
 حتى يظن اإلنساف أنو قادر عليها. -بفضل تواصل مفردات لغة اإلبداع -وستظل تتشامخ 
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نفاياتها، أو بتعبير آخر تفاىاتها، أو بتعبير  -بما فيها الحضارة اإلسبلمية -على أف لكل حضارة
متناقضتين أكثر دقة: غثها. وىذا أمر طبيعي يفرضو إنتاج قاـ باستمرار على دعامتين 

ومتبلزمتين: عقل مبدع، وغريزة نهمة. تعايشا معاً في مختلف الحضارات مما يعني تبلزمهما 
المستمر، وإف تباعدت حقوؿ إنتاجهما إلى حد التناقض؛ وظل التوتر يسود عبلقتهما إلى حد 

لغريرة االحتكاؾ؛ وإذ أبدع العقل إنتاجو العلمي الرائع، وحلق في اآلفاؽ بأجنحة طواؿ تفننت ا
في عرض نفاياتها أو تفاىتها أو غثها في أسلوب مغر والىف، وإذ أنتج العقل ثماره النضرة 

 بثت الغريزة قطوفها المغرية، وَبوَحها الجذاب.
ومن االثنين معاً تولد الفعل ورد الفعل؛ فكانت االنهيارات األخبلقية رد فعل لترؼ باذخ وفقر 

لعقل والغريزة، ذلك بسبب تخمتو، وىذا بسبب جوعو. مدقع ترافقا معاً في تضاد كترافق ا
وذلك ألف الحضارة بدعامتيها قد عجزت عن خلق مجتمع يوازف بين تطلعات العقل ونهم 

الغريزة، ويضبط نهم التخمة ويتيح المجاؿ الختفاء الجوع. أي أنها عجزت عن تحقيق تكافؤ 
خر فنف مظاىر الحضارة تتشكل الفرص. ومن المؤكد أنو إذا ما رجحت كفة أحدىما على اآل

بموجبو, وعليو فكل ما تمكنت الحضارات من خلق التوازف كلما نجحت في خدماتها الرائعة، 
وإف ساد العقل المطلق فنف وقاراً كئيباً يسود المجتمع، وإذا انفلتت الغريزة من عقالها فنف 

ثبت أف تحكم الغريزة في جنوناً مدمراً ينطلق. ومعنى ذلك إعبلف جهير بسقوط الحضارة. إذ 
مفاصل المجتمع بدوف ضوابط يشكل في ذروة انفعالها عربدة مطلقة تكوف سبباً مباشرًا وقوياً 

 في سقوط الحضارات.
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المهم ىو أف العقل والغريزة قد تعايشا معاً، ولم يخل الموقف من عراؾ بينهما باستمرار؛ إال أف 
أف ينهي أحدىما اآلخر، وإف مالت كفة أحدىما على اآلخر الغالب ىو التعايش المتوتر، بدوف 



مؤقتاً، إال أف التعايش يظل حاضرًا. لقد عجز العقل في أوج تألقو أف يحرؽ نفايتو نهائياً، بل إننا 
نجد ىذه النفايات على العكس مما ىو متوقع تضاعف نشاطها بقدر اتساع آفاؽ الحضارة 

 فكأنها تتسع باتساعها حتى تصرعها.
* * * 

إذف الحوار بين الحضارات الكبرى بدعامتيهما األزليتين ثابت تاريخياً، وىو ما يفسر دورة 
الحضارة. وال يهمنا بحث ىذا الموضوع اآلف إال بمقدار إثباتو. وسيهمنا ىنا التأكيد على أف 
داخل كل حضارة يحصل انقطاع الحوار فيما بينها، على عكس ما حققتو الحضارات الكبرى 

استمرار الحوار، لقد تم التواصل بين الحضارات الكبرى منذ الحضارة السومرية حتى  من
حضارة اليـو لكن لم يتم التواصل الداخلي ضمن الحضارة الواحدة. لقد انقطعت الحضارة 

 المصرية عن اإلنساف المصري، وانقطعت الحضارات اليمنية عن اليمنيين وىكذا.
ة ما فنف مجتمعها المنقطع إما أف يذوب في حضارة عندما يحصل االنقطاع داخل حضار 

جديدة، وإما أف يبقى خارج إطارىا. وىذا ما شهدنا في كل من مصر واليمن حيث انقطعت بين 
شعبيهما وحضارتيهما أية عبلقة فانصهرت مصر في الحضارة اليونانية والرومانية ثم اإلسبلمية 

 تشكل حضارتهما األصلية أي ظهور. وانصهرت اليمن في الحضارة اإلسبلمية بحيث لم
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على أف المذخور الحضاري يظل كامناً تحت غبار األياـ بانتظار الهبة التي تنفخ عنو غباره 
فتتقد عند ذاؾ استجابتو. لكن ىذه االستجابة بحاجة إلى أف تتواصل مع ماضيها لتتزود منو بما 

ل أف تلتحق بها، ومن ثم يبدو االلتفات إلى يهيئها للتفاعل والتعامل مع الحضارة المعاشة قب
أمراً ال غنى عنو ألف المسلم  -على وجو الخصوص-الماضي في مجتمع العالم اإلسبلمي 

المعاصر لم ينقطع نهائياً عن شكل حضارتو إذ ال يزاؿ مرابطاً بشعائر دينها إال أنو بكل تأكيد 
 التفاعل من أجل أف ينقذ نفسو.قد انقطع عن تفاعلو معها. فهو بحاجة ماسة إلى عودة 

إف االنقطاع عن الماضي يحوؿ وال شك دوف استئناؼ الحركة داخل الحضارة نفسها للتزود 
منها بما يؤىل للحوار مع الحضارة الحديثة. وال ينكر أحد أننا في العالم اإلسبلمي نعاني من 

عن مسايرة شيء يجري آفتين: آفة التخلف، وآفة اإلعاقة. أما التخلف فعن شيء سابق، أو 
من حولنا. وأما اإلعاقة فعدـ القدرة على التحرؾ ال نحو الماضي وال نحو المستقبل. أي 

التجمد في زمن ومكاف. وىاتاف اآلفتاف تتحكماف فيو بكل ضراوة: فهو يعاني من التخلف عن 
الرشيدة؛ ومن الحضارة المعاصرة، ويعاني من اإلعاقة عن العودة إلى إبداع الحضارة اإلسبلمية 



الثابت أنو ليس فقط متخلفاً عما يجري حولو ولكنو معاؽ عن التزود من خير ماضيو بما يؤىلو 
 للتعامل مع الحضارة المعاصرة.
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ومعلـو أنو بدوف التزود بمؤىبلت حضارية واقية سيكوف التعامل مع الحضارة المعاصرة إما 
التين ال نداً وال شريكاً. وبطبيعة الحاؿ فلن تتم تعامل تابع، أو تعامل منصهر، وفي كبل الح

الندية وال المشاركة اإلسبلمية إال إذا تزود مجتمعها المسلم بالمذخور الفكري اإلبداعي من 
عطاء حضارتو ليتم لو دخوؿ الحضارة المعاصرة وعنده ما يقولو وما يمثلو. وبهذه الطريقة 

ار. أما المواجهة بالحالة الفكرية الحاضرة التي يخرج من زريبة التابع وينجو من فرف االنصه
 عليها غالبية العالم اإلسبلمي فنف التبعية واإلذابة ىي المستقبل المنتظر.

* * * 
من ىنا ولتفادي التخلف واإلعاقة معا يحس مركز التراث والبحوث اليمني بأف من واجبو نشر 

من حقولو الدينية واالجتماعية  ما يفيد من تراث الماضي، ومن روائع ابداعو من أي حقل
للتفاعل مع حوار الحضارة المعاصرة بلغة  -كما قلنا–والتاريخية واالقتصادية ليتزود بها ليتهيأ 

 رشيدة.
ولقد وجد مركز التراث والبحوث في كل حقل من تلك الحقوؿ ثمراً طيباً وزرعاً نضيدًا؛ فكاف 

ه، ومن كل مجاؿ إبداعو حتى ال يسهم في عليو أف يتخير من ماضيو رائعو ومن كل حقل نضير 
استمرار التفاىات، وحتى ال يقيم من النفايات بناءه، وال يصبغ بالتفاىات ألوانو، إيماناً منو بأف 

 ما استُنِبَت في الماضي من مخضر الزرع آنذاؾ يمكن أف ُيحصد اليـو ثمراً خصيباً.
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األولى من المسلمات فذلك ألني أعلم أف كثيرين وإذ أؤكد على ىذه النقطة التي تبدو للوىلة 
يعتقدوف أف ثمر الماضي لم يعد صالحاً أكلو، وأف ماءه غير مستساغ مذاقو، ويطرحوف مبررات 

لبلنصراؼ عنو واالبتعاد منو كثيرة. أىمها: أف مفردات اليـو منبثقة من أطروحات جديدة ال 
لك الزمن فبل تصلح لهذا الزمن. ولكن صلة لها بمعطيات الماضي، وىي إف كانت صالحة لذ

ىذا القوؿ مجاؼ للحقيقة فلم يكن زرع الماضي كلو عقيماً، بل كاف فيو زرع يؤتي أكلو كل 



 حين.
* * * 
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في الحضارة اإلسبلمية كاف علم الفقو أحد أركانها األساسية. وقد عاش ىذا الفقو العاـ في 
اضح في سعة آفاقو ونمو أجنحتو والتحليق بها فوؽ اليمن في ظل انفتاح واسع كاف لو أثر و 

ودياف عميقة. وليس من شك أف ذلك االنفتاح بين المذاىب قد أسهم من خبلؿ التلقيح 
والمزج والتأثر والتأثير في فقو عظيم. والتراث الموجود خليط من تراث زيدي وشافعي 

في منطقة صغيرة حكمتها وإسماعيلي وحنفي ومالكي وحنبلي ومعتزلي وأشعري، وىو يتجمع 
دوؿ مختلفة المذاىب، ومن المفروض أف مجتمعاً صغيراً نسبياً تتكاثف فوقو ىذه المذاىب 

مجتمعة وتحكمو دوؿ مختلفة المذاىب فبل بد وأف يولد بحكم التزاحم احتكاكاً وانفجارات، 
لم  لكن الشيء من ذلك العنف المذىبي قد حصل. ونبلحظ أف باب االنفتاح بقي مشرعاً 

يوصد، كما أنو لم يسمح لتدخل السياسة أف تعكر صفاء العبلقات بينها بالقدر الذي نلمسو 
في أقطار إسبلمية أخرى. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تسامح فقو المذاىب بينها البين 

 -من خارج أىل السنة  -فلم ينظر السني إلى الزيدية نظرتو إلى اإلمامية بل كاف يعتبرىا أقرب 
لمذاىب إليو ولم ينظر الزيدي إلى اآلخرين نظرة اإلمامية الى أىل السنة؛ فحصل بسبب ذلك ا

لتخفيف حرارة الخبلفات. ومن المؤكد أف الزيدية كانت أكثر المذاىب انفتاحاً ألنها تؤمن 
بقاعدة كل مجتهد مصيب، وىذه القاعدة تزيل أسباب التعصب. وىناؾ سبب ثالث يعود إلى 

ت ملجأ للفكر المضطهد فتآلف الُمضَطَهدوف على صيغة وفاؽ ممتاز. ولهذه أف اليمن كان
األسباب كلها خف إيقاع التعصب الذي عرفتو أقطار أخرى. لقد تعايشت المذاىب والفرؽ في 

 اليمن تعايشاً سلمياً قل لو مثيل.

(1/8) 

 

لفنوف، وأف ىذا التنوع ومن ىنا شهدت المكتبة اليمنية الفقهية وغيرىا تنوعا وازدىاراً في كل ا
واالزدىار ال يزاؿ معظمو صالحاً لما يتطلبو الفكر المعاصر من دعم لتيار صحوتو ليتواءـ مع 

سيره المعاصر نحو مستقبلو الموعود. وىكذا يمكن لهذه المكتبة اليمنية الغنية بكل الفنوف أف 
 تقدـ الشيء الكثير.



قدـ الفقو السياسي أفكاراً رائعة وال شك،  وكأي فن من الفنوف فلو ثمر طيب وثمر غث. وقد
لكن حجبها عن التعامل أنها كانت حبيسة األبراج العاجية من ناحية وأنها كانت شبو محرمة من 

التعامل معها بسبب إرىاب فقو التسلط السياسي من ناحية ثانية فحصل نتيجة ذلك عدـ 
ذ بقي فقو السلطة حبيساً شاع فقو استفادة من الفكر الرائع لصالح فقو التسلط السياسي. وإ

التسلط ومؤل النفوس واألفكار. وفي إطار ىذا الفن كاف فقو التسلط السياسي ىو غث ىذا 
الحقل الحضاري، أو نفايتو، أو تفاىتو. على أف ىناؾ سبباً آخر أدى إلى غلبة فقو التسلط ىو 

بثين. لقد قدـ المذىب أف فقو السلطة لم يؤطر في مؤسسات مانعة، فسقط تحت سيطرة العا
الهادي أفكاراً سياسية رائعة للغاية، لكن ألنها لم تتمثل في مؤسسات فاعلة فقد بدت وكأنها 

 تتبع فقو التسلط المسيطر بحكم غلبة االنحراؼ في معظم األحياف.
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وجد وبما أف فقو التسلط كاف موجعاً فقد كاف ألوجاعو صدى واسعاً في عقوؿ كثير من الناس وأ
عتباً على الفقو كلو وسوء ظن بو من حيث إف فقو المعامبلت ىو الذي شكل طبيعة عبلقات 

كما –المجتمع اليمني السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخبلقي على نحو ما، ومن ثم 
فهو مسئوؿ عن التخلف واإلعاقة. والعتقادىم ىذا فقد انصرؼ المثقفوف  -يعتقد الكثيروف 

ربية وحدىا بفعل ىذا اإلحساس عن فقو المعامبلت إلى التطلع إلى القوانين األجنبية بالثقافة الغ
وتفضيلها على ما لديهم لصدورىا عن الحضارة المعاصرة وألف فقو المعامبلت قد ارتبط في 

 أذىانهم نتيجة انقطاع عن ماضيهم بالتخلف ارتباطاً وثيقاً.
الفعل أو ال؟ ىل كاف الفقو ىو وحده المسيطر فهل كاف ىذا فقو المعامبلت مسئوالً عنهما ب

على مفاصل المجتمع حتى يتحمل وحده جريرة التخلف؟ من المؤكد أف ىذا الفقو نفسو وإف 
سيطر على المجتمع سيطرة قوية، إال أف عامبًل آخر ال يقل سيطرة وسطوة قد شاركو في ذلك  

لق عليها العرؼ. والفرؽ بينهما أف كلو، وأقصد بو مجموع العادات والتقاليد القبلية التي نط
 األوؿ يحرؾ أمواج السطح، والثاني يتحكم في تيارات األعماؽ.
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عند التحقيق نجد العرؼ القبلي يقبض بشدة على مفاصل المجتمع، خاصة في المجتمعات 
فنف العرؼ الريفية األكثر اتساعاً، وإذا كاف السائد في المدف األقل اتساعاً ىو فقو المعامبلت، 



سيد الريف بدوف أدنى تشكك، بل وسيد الموقف في معظم الحاالت. ذلك أف فقو المعامبلت  
كاف يسود في فترات متقطعة عندما تسود الدولة القوية والعادلة، وقليلة ما ىي. أما العرؼ 

أو عندما تقـو دولة  -وكثير ما حدث–فكاف يتم لو الغلبة عندما تضعف الدولة العادلة 
ونتيجة لعدـ استمرار سيادة الشريعة على المدف واألرياؼ وقتاً كافياً  -وما أكثرىا-غلبالمت

ليصبح فيو سلوكاً ثقافياً فقد حصن العرؼ نفسو وعزز مواقعو للسبب نفسو، إذ أتاح عدـ 
 استمرار سيادة فقو المعامبلت للعرؼ أف يتجدد ويستمر.

خلق حالة من االنفصاؿ القضائي على نحو ما ثم أف استمرار الشريعة في المدف المحصورة قد 
لكن ىذه االنفصاؿ لم يأخذ شكلو الكامل، ألف التبلقي في بعض الحاالت قد شكل نوعاً من 
التفاىم، ولكن عندما كاف يتم االصطداـ بينهما فنف عرؼ القبلية يطبق سلوكو في مناطقو بكل 

 قسوة.
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ن يتحكماف في مفاصل المجتمع، فقو المعامبلت وعرؼ وىكذا يتبين لنا أف ىناؾ عاملين اثني
القبيلة، ومن ثم فالحكم الظاىري يدينهما معاً، لكن يعترض على ذلك أف فقو المعامبلت 
يملك قوانين وتشريعات رائعة حقاً. كانت نتيجة أبحاث تشريعية طويلة ومتراكمة ومتعددة، 

كتاب من أف أصوؿ ىذا الفن قاـ لدراسة ويكفي كدليل على ذلك ما ذكره العبلمة محقق ىذا ال
ما بين أيدي المشرعين )من النصوص واالجتهادات، وأصلوا أصوالً لبلستنباط ووضعوا قواعد 

للفهم واالجتهاد، معتمدين في ذلك على ثوابت مستمدة من: العقل، واللغة، والشرع، كالعمل 
سباب، والعمل بالناسخ، باألخبار الصحيحة، ومراعاة التقييد والتخصيص، والعلل واأل

واالستفادة من المفاىيم، ونحو ذلك مما صار يعرؼ مؤخراً بعلم أصوؿ الفقو(. وىكذا تمكن 
ىذا العلم من تقديم صورة متطورة عكسو بدقة ىذا الكتاب "الفصوؿ اللؤلؤية" حيث تتراءى 

ومعاملة على من خبلؿ لوائحو المستنبطة أحكاـ عادلة تجري وفق ما فيو مصلحة الناس عبادة 
 مقاييس العدؿ الدقيقة.
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ىذا الفقو النقي كدره جانب منو، تنكر لشروطو وتمرد على ضوابطو، وكاف سبباً في التخلف 
واإلعاقة. وفي وسعنا أف نعرض خبلصة ما توصلنا إليو في ىذه العجالة بدوف أف نشير إلى 



نتيجة المطلوبة التي تتلخص في أف فقو مقدماتها وما قاـ عليها من دراسة وتحليل أوصل إلى ال
في اإلعاقة والتخلف، لما  -وليس فقو المعامبلت بصفة عامة–التسلط السياسي كاف ىو سبباً 

مثل في حياة الناس من لوائح قهٍر وكبٍت، وغٍل للعقوؿ، و تصفيٍد للنفوس، وتجميد لئلبداع. 
أسباب التخلف واإلعاقة. وال أظن وىكذا يتبين لنا أف فقو التسلط وعرؼ القبيلة كانا أحد 

 أحداً يجادؿ في قهر لوائح التسلط، وال في دموية العرؼ.
* * * 

ليس ذلك دفاعاً عن فقو المعامبلت ولكنو إقرار لحٍق غمطو سطو التسلط السياسي، وخلخلو 
كيز عرؼ القبيلة. ومن أجلّْ ما تقدمو مكتبة الفقو اليمني : ىذا السفر العظيم الذي يفصل في تر 

غير مخل أوجو الفقو وأىدافو ومراميو ومقاصده, وقد أغنانا العبلمة الكبير محقق ىذا الكتاب 
"محمد يحيى عزاف" عن تبيين معنى الفقو وأىميتو وفضائلو في مقدمتو المستفيضة المليئة، فبل 

حاجة ألف أتحدث عنها ىنا بما جلى فيو ىناؾ؛ لقد أغنانا بقلمو الموسوعي عن أي حديث 
خر. لكن ال بد من التأكيد ىنا إلى براءة ىذا الفن العظيم مما لصق بو من عقوؽ فقو التسلط آ

حتى كاد أف يطمس جبللو، ومن خبلؿ ىذا الكتاب الجليل سيبلحظ المرء عظمة الجهد 
المبذوؿ الذي تحرى أف تصدر األحكاـ والقوانين من ينابيع صافية نقية تلبي حاجة المجتمع 

 ما فيو خير اإلنساف.إلى العدؿ وكل 
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ومركز التراث والبحوث إذ يقدـ ىذا الكتاب الجليل إلى قراء العربية فننما يقدـ ذروة فقو أىل 
من الكتب التي  –حتى ضمن إطاره –البيت من الزيدية في ىذا الحقل النضير، إلى جانب أنو 

يب. وقد أحسن العبلمة تبعث الدؼء في الصقيع المتجمد، وتورؽ األغصاف في الشجر الجد
الجليل المحقق اختياره لهذا الكتاب من بين كتب الفقو الكثيرة لما وجده فيو من حسن 

عرض، وعمق فكر، وجودة انتقائية وعدـ حشو. فهو كتاب واضح العبارة ناصع الحجة بليغ 
، اإلقناع، وقد زاده نضارة وتألقاً أنو يشرح فقو مذىب من المذاىب جعلت العقل رائداً 

 والحديث مرشدًا، وذىبت تنسج على ضوء إيماف عقلي متبصر وحنيف ما تؤمن بو وتعتقد فيو.
ومحقق الكتاب أحد أعبلـ ىذه األمة، لو قلم أديب، وفكر لبيب، وضمير مؤمن. وقد حقق 

ىذا الكتاب على أحسن ما يكوف التحقيق موضوعيًة وبحثاً وتدقيقاً وحسن إخراج؛ فنغبطو على 
كره على ما أسدى، ونثني على جهوده أبلغ الثناء، وىو ليس بحاجة إلى جهد ما فعل، ونش

وثناء؛ فأعمالو ناطقة بأمجادىا. ونظرة واحدة إلى سلسلة أعمالو الكبيرة تغنيو عن الشكر 



والثناء، ولكن من لم يشكر الناس على جهودىم ويعترؼ لهم بحقهم فننما يتنكر لحق واجب. 
وأعترؼ بحقو ومكانتو فننما أقـو بواجِب حٍق علي أداؤه. أسأؿ اهلل وأنا إذ أثني على جهوده، 

أف يمد في عمره ليخدـ أمتو ودينها وأف يكمل رسالتو حتى تنهج ىذه األمة سبيل الرشاد. وباهلل 
 التوفيق وعليو االستعانة.

 زيد بن علي الوزير ... ...
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 قبل البدء
هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين وبعد، الحمد 

فهذا كتاب )الفصوؿ اللؤلؤية في أصوؿ فقو العترة الزكية وغيرىم من علماء األمة المحمدية(، 
أقدمو للقراء الكراـ بعد رحلة طويلة قطعتها معو، امتدت عبر عقد ونصف من الزماف، وذلك 

ـ( كنت أتمنى أف 1985ىػ 1405دأت في دراستو على أحد مشايخنا األجبلء )عاـ أنني منذ ب
يطَّلع عليو الباحثوف ويستوعبو طبلب العلـو الشرعية، لما تضمنو من فرائد الفوائد، ونوادر 

المسائل، وضوابط المعرفة، لذلك كنت أزين المخطوطة التي أدرس فيها باأللواف، وأحرص من 
 ين الفصوؿ والمقاطع واألقساـ، ليسهّْل ذلك على فهمو واستيعابو.خبلؿ ذلك على أف أب

وبعد سنوات شاء اهلل أف أشتغل بشأف التحقيق والطباعة، فاخترت جملة من المخطوطات كاف 
منها ىذا الكتاب، إال أنني ظللت أتهيب من العمل فيو إلى فترة متأخرة أقدمت بعدىا على 

إلى نصفو تقريباً حتى ظهر الكتاب مطبوعاً بتحقيق  صفو وبدأت العمل فيو، وما أف وصلت
د/عبد المجيد عبد الحميد الديباني ، أستاذ بجامعة قاريونس ورئيس قسم الشريعة سابقاً؛ 

فتوقفت عن العمل فيو، وحمدت اهلل على وجوده، وبعد االطبلع عليو وجدت أف محققو قد 
تاب لم تكن على المستوى المطلوب، بذؿ فيو جهوداً يشكر عليها، غير أف عنايتو بنص الك

فاألخطاء والسقط ال تزاؿ منتشرة على صفحاتو بدرجة كبيرة، وبذلك فقد سبلستو، بل 
وتَحرّْفت بعض معانيو، دع عنك ما تضمنتو المقدمة من األخطاء الفكرية والتاريخية عن الزيدية 

 وعن المؤلف، حتى أنو ترِجم لحفيده بدالً عنو.
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جعلني أفكر في مواصلة عملي في تحقيقو، وشجعني عليو مطالبة بعض مشايخنا  وىذا ما
 األجبلء وزمبلئنا األعزاء بذلك، ولكن قلة اإلمكانيات أقعدتني عن إنجازه في وقت قصير.

وعندما بزغت أنوار "مركز التراث والبحوث اليمني" تبنى طباعتو ونشره إلى جانب كتب أخرى 
مي، فذللت الصعاب، وتمكنت من مواصلة العمل فيو حتى أنجز من ذخائر التراث اإلسبل

 بحمد اهلل وَمنّْو.
وفي ىذه المقدمة المقتضبة سيكوف لي كلمة عن موضوع الكتاب، وكلمة عن الكاتب، وكلمة 

عن الكتاب، وكلمة عن تحقيقو. أسأؿ اهلل العوف والسداد، وأف يجعل ىذا العمل خالصاً لوجهو 
 ب.الكريم إنو سميع مجي

 
**** 
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 أصوؿ الفقو أدوار وأطوار
 نشأة قواعد أصوؿ الفقو وتطورىا

على امتداد فترة الرسالة اإلسبلمية، ومع استمرار نزوؿ الوحي؛ كانت التوجيهات السماوية تصل 
الناس غضَّة طريَّة، عن طريق الحبيب المصطفى المعلم األوؿ والمرشد األعظم صلى الّلو عليو 

فبل اضطراب في معرفتها، وال تخبط في فهمها، حيث ال يزاؿ مبعوث السماء وآلو وسلم، 
موجوداً بين ظهراني األمة، يبين المجمل، ويشرح الغامض، ويرفع اللبس، ويكشف عن جوىر 

الحقيقة ويدفع الناس نحوىا، وبذلك لم يكن َثمَّ حاجة ملحة لتحرير ودراسة قواعد وأسس 
 وئها، أو تدفع الغموض عنها.تستنبط األحكاـ الشرعية على ض

وبموت رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم غاض ذلك النَّبع الصافي، وتوقف إمداد الوحي 
السماوي، بعد أف رسم للبشرية المنهج الذي تمضي عليو لتحقيق سعادتها، وبَػيَّن الطرؽ 

ضع األسس المتينة القويمة الموصلة إلى معرفة أحكاـ ما سيحدث ويتجدد في حياة الناس، وو 
 التي يمكن األمة أف تبني عليها صروح معرفتها وفكرىا.

وبعد موت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واجو المسلموف من أصحابو تساؤالت كثيرة 
عن تحديد المواقف العملية تجاه بعض المستجدات التي لم يرد بحكمها نص صريح في 

ابة رضي الّلو عنهم إلى إمعاف النظر في مصادر التشريع القرآف أو السنة، فتوجو فقهاء الصح
ومراجعة التركة العلمية التي ورثوىا عن رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، فاستنبطوا منها ما 



 تتطلبو الساحة من األحكاـ تجاه مختلف القضايا الحادثة.
لمواقف العملية تجاه بعض وكاف من الطبيعي أف يختلفوا في استنتاج بعض األحكاـ وتحديد ا

 القضايا؛ ألسباب كثيرة من أىمها:
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( ػ تفاوُت الصحابة في الذكاء والفهم، وحسن االستيعاب، فقد كاف لدى بعضهم من الحنكة 1)
والذكاء ما يمكنو من فهم األحكاـ على وجهها الصحيح، ويساعده على استنباط خفايا 

بعضهم كثيرًا ما يسهو في النقل، أو يخطئ في الفهم، أو  النصوص ودقائق المعاني، بينما كاف
يكتفي بظاىر نص أو فتوى، أو ترجيح يأتيو من ىنا أو ىناؾ.. وتلك سنة اهلل في خلقو.. 

 وعذرىم في ذلك أنهم بشر.
( ػ تفاوتهم في مدى مبلزمة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقد كاف بعضهم ال يكاد يفارقو 2)

، بينما كاف البعض اآلخر ال يجالسو إال إال في أو ق ات الخصوصية، كأوقات الراحة والنـو
نادرًا، إما لبعد أو كثرة ترحاؿ أو انشغاؿ بأمر من األمور، مما يجعلو يسمع جزءا من حديثو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم وال يسمع الجزء اآلخر، أو يسمع عموماً وال يسمع مخصصو، أو 

ده، أو منسوخاً وال يسمع ناسخو، ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في مطلقاً وال يسمع مقي
 تقديم الحقائق وعرضها.
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الحتماالت السامعين، خصوصاً مع غياب القرائن  -مفرداً أو مركباً  –( ػ قابلية اللفظ العربي 3)
ده أو غموضها، وذلك نحو ما روي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بكى عند موت ول

إبراىيم، فقيل لو: يا رسوؿ اهلل، أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟! فبين لهم أنو لم ينَو عن البكاء، 
وإنما نهى عن الصراخ واللطم ونحوه. ففهم السامع أف النهي عن كل مظاىر الحزف على 

الميت. ىذا مع أف االحتماالت في حق الصحابة يجب أف تكوف محدودة؛ ألف القرائن غالباً 
تكوف مع النص بسياؽ أو نحوه، وإال كاف الكبلـ قاصراً عن الفهم؛ وىو نقص في الفصاحة ما 

 يعاب بو الكبلـ، خصوصاً إذا سبب ذلك التوىم خبلؼ المراد.
وضعت الفقهاء بعد عصر  -إلى جانب االختبلؼ في نقل األخبار  -تلك األسباب وغيرىا 

الترجيحات المتباينة، واالجتهادات الصحابة أماـ موروث ضخم من اآلراء المتعددة، و 



المختلفة، وانضم إلى ذلك ما شهده عصر التابعين من متغيرات شتى كاف لها دور ملموس في 
 التأثير على منهج التفكير والنشاط العلمي، ولعل من أىمها:

 ( ػ تَػَوسُّع رقعة العالم اإلسبلمي، ودخوؿ الدعوة اإلسبلمية إلى مجتمعات متعددة األعراؼ1)
مختلفة األوضاع، يتطلب التعامل معها شيئاً من المرونة والشمولية من جهة، والدقة في التحرؾ 

 وفق مقاصد الشريعة من جهة أخرى.
( ػ ظهور عدة مدارس فكرية وفقهية تنتمي إلى صحابة بارزين اعتمد كل منهم ما سمع من 2)

 جتهادات في فهم النصوص.حديث عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.. وكانت لهم طرؽ وا
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( ػ انعكاس الصراع السياسي على الحياة الثقافية، حيث أبرزت السياسة أفكاراً وعتمت على 3)
أخرى، وتدخل الحكاـ تدخبلً مباشراً في مواجهة أو تأييد بعض المفاىيم بما يتناسب مع 

 أوضاعهم السياسية.
ة وتبلورت أفكارىا، وحرص أتباع كل مذىب وفي ظل تلك المتغيرات، نشأت المذاىب الفقهي

على حشد ما يمكن حشده من الحجج والبراىين ليثبتوا أف ما توصلوا إليو ىو الراجح 
 الصحيح.

وىذا بدوره وضع الفقهاء ػ الذين برزوا في ذلك العصر ػ أماـ مهمة صعبة؛ ألف ما يجب أف 
المتغيرات المذكورة، إلى جانب يقرروه من اجتهادات ومسائل فقهية ال بد فيو من مراعاة 

الحرص على براءة الذمة بمراعاة مقاصد وثوابت الشرع، لذلك توجهوا إلى دراسة ما بين 
أيديهم من النصوص واالجتهادات، وأصَّلوا أصوالً لبلستنباط ووضعوا قواعد للفهم واالجتهاد، 

عمل باألخبار معتمدين في ذلك على ثوابت مستمدة من: العقل، واللغة، والشرع، كال
الصحيحة، ومراعاة التقييد والتخصيص، والعلل واألسباب، والعمل بالناسخ، واالستفادة من 

 المفاىيم، ونحو ذلك مما صار يعرؼ أخيراً بػ)علم أصوؿ الفقو(.
ورغم كثرة الضوابط ػ المنظمة لعملية االستنباط ػ آنذاؾ وتداخلها، فننها لم ُتَميَّز كَفنٍّ مستقل 

عاده وتبين جذوره، وإنما كاف الفقهاء يتداولونها كنظريات معروفة لديهم، يشيروف إليها ُتشرح أب
 في معرض استدالالتهم وأثناء حوارىم.
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وقد قيل: إف أوؿ من أملى قواعد ىذا العلم ىو اإلماـ محمد بن علي الباقر المتوفى سنة 
بن إبراىيم المشهور بأبي يوسف  ـ(، وإف أوؿ من صنف فيو ىو اإلماـ يعقوب732ىػ/ 114)

ـ(، وقيل اإلماـ محمد بن إدريس الشافعي 798ىػ/182صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة )
 ـ(.819ىػ/ 204المتوفى سنة )

وفي أوائل القرف الثالث الهجري بدأ أتباع أئمة المذاىب الفقهية بجمع واستخراج الضوابط 
أئمتهم، ثم أفرغوا ذلك في قوالب جديدة، والقواعد وكل ما يمكن أف يكوف أصوالً لفقو 

فجعلوا لها أبواباً ورتبوا لها فصوالً وتعاملوا معها كأصوؿ لمذاىبهم، ُيَخرّْجوف ويجتهدوف 
ويَفرّْعوف على ضوئها، رغم أف الجزء األكبر منها ػ السيما في أمهات المسائل ػ يعد أصوالً 

 مشتركة بين الجميع، ال يختص بها إماـ دوف آخر.
وبعد ذلك أخذ أتباع كل مذىب يتفننوف في تجديد وصياغة تلك القواعد حتى وصل علم 

.  أصوؿ الفقو إلى ما ىو عليو اليـو
 ولعل ما سبق يمكننا من القوؿ بأف قواعد أصوؿ الفقو التي خلفها لنا األولوف على نوعين:

على اختبلؼ عصورىم  النوع األوؿ: ثوابت عقلية ولغوية وشرعية يتحتم على فقهاء المسلمين ػ
ومذاىبهم ونزعاتهم ػ مراعاتها وذلك ىو القدر المشترؾ الذي يمكن أف يطلق عليو: )أصوؿ 

الفقو اإلسبلمي( مطلقاً غير مقيد بمذىب معين. ويتم تقديم ىذا الجانب بذكر تلك الثوابت، 
ا اتفق عليو منها، ودراستها، واالستدالؿ عليها، وتطبيقها، وتقييمها? والتفريع عليها، وتمييز م

 ومعرفة أسباب الخبلؼ فيما اختلف فيو منها، ونحو ذلك مما ال يخرج إلى الخصوصيات.
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ويعتبر المجتهد على ضوء ىذا النوع من األصوؿ مجتهداً مطلقاً غير مقيد بمذىب؛ ألنو يتحرؾ 
فرعية تساعده على في اجتهاداتو وفق األصوؿ العامة، ويحتاج بجانب ذلك إلى استنباط قواعد 

 التوصل إلى تكوين رؤية متكاملة، تتناوؿ تفاصيل المسائل ودقائقها.
النوع الثاني: قواعد فرعية تَػَوصَّل إليها المجتهدوف، أو استخرجها أتباعهم من فقههم، وغالباً ما 

 تكوف جزئيات ال يؤدي االختبلؼ فيها إلى تباين خطير في أحكاـ الشريعة.
لى ضوئها مجتهداً في المذىب ال مجتهداً مطلقاً، كما ىو شأف كثير من ويعتبر المجتهد ع

 المجتهدين في إطار المذىب الواحد.
 

*** 
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 الفقو الزيدي وأصولو مبلمح وتطورات
لعل الفرصة مواتية ىنا لعرض مبلمح الفقو الزيدي وأصولو، وإطبلع الباحثين والقراء على جانب 

تهم في ىذا المجاؿ، ليمكن من خبلؿ ذلك معرفة موقع المذىب من نشاط الزيدية وإسهاما
 الزيدي في قائمة المهتمين بهذا الشأف، وذلك ما سنلمح إليو في النقاط التالية:
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 أواًل: اإلماـ زيد بن علي الفقيو الفارس
الب? الزيدية معروفوف بنسبتهم إلى اإلماـ األعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ط

أحد رموز العترة وعظماء المسلمين، وقد ولد اإلماـ زيد عاـ خمسة وسبعين للهجرة على أصح 
الروايات، ونشأ في أحضاف العلم والمعارؼ، فأخذ عن كبار أىل بيتو، كما أخذ عن بعض 

الصحابة، وبذلك يعد من جيل التابعين، قاؿ الحافظ أبو عبد اهلل العلوي : كاف زيد بن علي بن 
سين تابعياً سمع أبا الطفيل عامر بن واثلة . وقاؿ ابن حباف : رأى جماعة من أصحاب الح

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أىل المدينة من 
 التابعين.

وتميز اإلماـ زيد بصفات كريمة كالشجاعة، والورع، وحسن العبادة، وسعة األفق، والتسامح، 
وحب الخير لؤلمة، كما تميز بأفكار نافعة ومعارؼ واسعة في مختلف أبواب المعرفة .. 

 والكبلـ في سيرتو يطوؿ ويطوؿ، غير أف ما يعنينا ىنا ىو "اإلماـ زيد الفقيو".
ولعلو يمكننا إبراز ذلك من خبلؿ جملة من المبلمح واآلثار، كشهادة معاصريو لو بأنو فقيو 

 جتهاد:الفقهاء وإماـ أىل اال
* فقد قاؿ عنو أخوه األكبر ومعلمو الَفذُّ اإلماـ محمد الباقر: )) لقد أوتي زيٌد علماً َلُدنِّياً 

 فاسألوه فننو يعلم ما ال نعلم (( .
* وقاؿ ابن أخيو ورفيق نشأتو اإلماـ جعفر الصادؽ: )) كاف واهلل أقرأنا لكتاب الّلو وأفقهنا 

 لدين الّلو (( .
بو حنيفة النعماف كبير أئمة المذاىب السُّنػّْيَّة: )) ما رأيت في زمنو أفقو منو وال * وقاؿ اإلماـ أ

 أعلم وال أسرع جواباً وال أبين قواًل، لقد كاف منقطع القرين (( .
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* وقاؿ المحدث الكبير عامر الشعبي: )) ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي وال أفقو 
 (( . منو، وال أشجع، وال أزىد

* وقاؿ التابعي الشهير أبو إسحاؽ السبيعي: )) رأيت زيد بن علي فلم أر في أىلو مثلو، وال 
 أعلم وال أفضل، وكاف أفصحهم لساناً وأكثرىم زىداً وبياناً (( .

 * وقاؿ السيد الجليل عبد اهلل بن الحسن بن الحسن: )) لم أر فينا وال في غيرنا مثلو (( .
ث الثقة أبو خالد الواسطي: )) ما رأيت ىاشمياً قط مثل اإلماـ أبي * وقاؿ تلميذه المحد

الحسين زيد بن علي عليهما السبلـ، وال أفصح، وال أزىد، وال أعلم، وال أورع، وال أبلغ في 
 قوؿ، وال أعلم باختبلؼ الناس، وال أشد جدالً وال أقـو حجة (( .

ماـ الشهيد أبو الحسين زيد بن علي متكلماً * وقاؿ العبلمة الفقيو حماد بن النظر: )) كاف اإل
جدالً عالماً، فقيهاً، عابداً ناسكاً، قارئا للقرآف زاىداً في الدنياً، راغبا في اآلخرة، ال تأخذه في 

 اهلل لومة الئم (( .
ويعتبر اإلماـ زيد صاحب مدرسة فقهية مميزة، فقد أُثر عنو فقو كثير تميز بالواقعية وسعة األفق، 

األفكار، استمد أصولو وفي الدرجة األولى من منابع التشريع اإلسبلمي حيث اعتمد  وخصوبة
في فقهو على نصوص القرآف الحكيم، وما استخلصو من روايات عن النبي الكريم صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم، وما يلحق بذلك مما ثبت عن اإلماـ علي عليو السبلـ خصوصاً ما ليس 
 لبلجتهاد فيو مجاؿ.

روي عنو أنو قاؿ لسائل سألو: )) من جاءؾ عني بأمر أنكره قَػْلُبك، وكاف مبايناً لما عهدتو وقد 
 ِمنّْي، ولم تفقهو َعنّْي، ولم تره في كتاب الّلو عز وجل جائزًا، فأنا منو بريء (( .
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ج ولم يهمل اإلماـ زيد االستفادة من الروايات عن الصحابة أو التابعين، واستشهد بالحج
 العقلية ونحو ذلك مما من شأنو أف يساعد على معرفة الحقيقة ويرجح مسألة على أخرى.

ومن أشهر مراجع فقو اإلماـ زيد كتاب )المجموع( الذي يعد من أقدـ ما ُدوّْف في كتب الفقو 
اإلسبلمي، وقد طبع باسم )مسند اإلماـ زيد بن علي(، وجملتو متلقى بالقبوؿ عند الزيدية، فهم 

 شارح لو ومقتبس منو ومحتج بما فيو .بين 
ومنها: )كتاب مناسك الحج والعمرة(، وقد طبع مرة في بغداد. وينسبو بعض اإلمامية إلى والده 



 اإلماـ زين العابدين.
ومنها: ما رواه عنو سائر تبلميذه، وقد ضمَّن طرفاً من ذلك اإلماـ محمد بن منصور المرادي  

وؼ بػ)أمالي أحمد بن عيسى(، وكذلك اإلماـ الحافظ أبو عبد الّلو ُكتَُبو، السيما األمالي المعر 
 العلوي في كتابو الشهير )الجامع الكافي(.

ويوجد جملة من الفتاوى التي أجاب بها بعض أصحابو، حققتها ضمن: )مجموع رسائل وكتب 
 اإلماـ زيد(، وىي تحت الطبع.

من علماء القرف السادس في  -ووجدت مخطوطة صغيرة منسوبة إلى الشهيد حميد المحلى 
 بعنواف: )فقو اإلماـ زيد وأصحابو( ضمنها روايات نادرة عن اإلماـ زيد. -اليمن 

يعتمد فيما يستنتجو من فقو على ضوابط أصولية  -رضي اهلل عنو  -وكاف اإلماـ زيد بن علي 
، وإنما يمكن لم يبينها لنا أو يمليها على أحد من تبلمذتو، شأنو شأف معاصريو من الفقهاء

 استيحاء بعضها واستنتاجو من خبلؿ الدراسة العميقة لفقهو، والتأمل الجيد في اجتهاداتو.
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 ثانياً: الفقو الزيدي وأصولو عبر القروف
بعد عصر اإلماـ زيد رضي اهلل عنو عمل بعض علماء الزيدية على جمع فقو اإلماـ زيد واستنباط 

األصولية، واستدلوا عليها، كما فعل أتباع المذاىب األخرى، غير  ما أمكن استنباطو من قواعده
 أف تلك الحركة كانت محدودة، ألسباب عدة، منها:

ػ أف معظم تبلمذة اإلماـ زيد وقرنائو من أىل بيتو قتلوا معو أو شردوا من بعده وأودعوا  1
وكاد فقو الزيدية يقتصر  السجوف، وبذلك قلَّت المنابع الفقهية، وتعثرت مسيرة تطويره وتوسيعو،

 على المصادر التي سبق ذكرىا من كتب اإلماـ زيد وفتاواه.
ػ أف السلطة األموية ومن بعدىا العباسية عملتا على إقامة حظر شامل على كل ما لو عبلقة  2

باإلماـ زيد في المجاؿ الفكري، بسبب ما يتميز بو من دعوة للصبلح والتغيير بروح ثورية وثَّابة، 
ى عاش أنصاره وأبناؤه معظم أعمارىم متنكرين، ال يقدروف على إظهار أسمائهم وأنسابهم حت

فضبلً عن نشر أفكارىم، حتى قاؿ اإلماـ محمد بن الحسن الشيباني فقيو الحنفية المشهور 
ـ(: إذا أمنت من أعداء زيد بن علي على نفسي فأنا على مذىبو? 805ىػ/ 189المتوفى سنة )
 مذىب أبي حنيفة .وإال فأنا على 

وروي أنو قيل لئلماـ يحيى بن زيد: إنَّا نرى الناس إلى بني عمك أميل منهم إليكم.. فأجاب: 



 إنهم يدعوف الناس إلى الحياة وندعوىم إلى الموت !
 ولذلك صعب على أئمة الزيدية آنذاؾ تكوين مجتمع يغلب عليو طابع الفقو الزيدي.
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د مقتل اإلماـ زيد ػ ما ال يقل عن قرف من الزماف ػ حالة استنفار دائمة ػ أف الزيدية عاشت بع 3
نتيجة للصراع بين أتباع اإلماـ زيد وخصومهم، فبعد مقتلو مباشرة، قاد ولده يحيى بن زيد َمن 

ـ(، وانقرض 743ىػ/ 126بقي من الزيدية ضد الحكم األموي، حتى قتل في خراساف سنة )
وف فسلكوا مسلك األمويين في قمع الزيدية، فنهض اإلماـ محمد عصر األمويين وظهر العباسي

بن عبد الّلو النفس الزكية وأخوه إبراىيم بن عبد الّلو لتصحيح وضع األمة، فما لبث أف 
ـ(، واستشهد إبراىيم في البصرة بعده بأشهر. 762ىػ/ 145استشهد محمد في المدينة سنة )

بن علي الفخي لمواجهة جنود العباسيين حتى  وبعدىما ببضع سنوات اضطر اإلماـ الحسين
ـ( بالحجاز وىو محـر للحج، ثم تشتت الزيدية بعد ذلك، 766ىػ/ 149استشهد سنة )

فذىب اإلماـ يحيى بن عبد الّلو إلى ببلد الجيل والديلم، وما إف بدأ في الدعوة إلى اهلل ىناؾ 
السجن مسموماً سنة حتى طلبو ىاروف الرشيد وأعاده إلى بغداد حيث استشهد في 

ـ(. وذىب اإلماـ إدريس بن عبد الّلو إلى ببلد المغرب وأقاـ بها دولة منفصلة 791ىػ/175)
عن الدولة العباسية، كاف لها طابع فكري مميز، ثم دس لو من سافر إليو وقتلو بالسم سنة 

 ـ(. واستمر ذلك الصراع دوف انقطاع إلى أواخر القرف الثاني الهجري.793ىػ/177)
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وفي ظل تلك الظروؼ لم يكن ثم أي مجاؿ للتأصيل والجمع والتأليف على نطاؽ واسع، إال 
حافظوا على التوجو العاـ لخط أىل البيت، وكانوا  -رغم كل ذلك  -أف أئمة العلم من الزيدية 

يوافوف أتباعهم في كل عصر بما تتطلبو الساحة من المعارؼ الدينية، إما على شكل فتاوى 
وحوارات، أو على شكل كتب ورسائل كما فعل اإلماـ محمد بن عبد الّلو النفس الزكية حين  

 كتب كتاباً في الفقو السياسي سماه: )كتاب السير( .
وفي أوائل القرف الثالث الهجري استطاع أئمة الزيدية أف يكونوا مجتمعات محدودة ذات ىوية 

اىم واجتهاداتهم، وشرحوا بعض األصوؿ التي ثقافية مميزة، وتمكنوا من تدوين شطر من فتاو 
 قامت عليها، واشتهر في تلك الفترة جماعة من فقهائهم، منهم:



ـ( وىو أحد أعبلـ األئمة 861ىػ/ 246اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي المتوفى سنة )
نها:  المجتهدين، لو مذىب فقهي مشهور في أوساط الزيدية، وألف كتبا كثيرة في الفقو وغيره، م

 كتاب )الناسخ والمنسوخ(، وكتاب )الطهارة والصبلة( و)مسائل النيروسي(، وغيرىا.
ـ( ، وكاف في الشهرة 873ىػ/ 260اإلماـ الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد المتوفى )

بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة عند فقهائها، قاؿ السيد صاـر الدين: "كاف عامة الزيدية عند 
 ذىبو" . وأورد الحافظ أبو عبد الّلو العلوي جزءاً من فقهو في )الجامع الكافي(.الكوفة على م

ـ( ، وكاف من فضبلء أىل 861ىػ/ 247اإلماـ عبد اهلل بن موسى بن عبد الّلو المتوفى سنة )
 البيت وعلمائهم، وقد أورد الحافظ أبو عبد الّلو العلوي جزءاً من فقهو في )الجامع الكافي(.
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ـ( ، وىو المعروؼ بفقيو آؿ 861ىػ/ 247إلماـ أحمد بن عيسى بن زيد المتوفى سنة )ا
( الذي جمعو محمد بن منصور المرادي   محمد، لو فقو كثير ورواية واسعة، تضمن كتاب )العلـو

 كثيراً من فقهو وروايتو حتى غلب عليو اسم: )أمالي أحمد بن عيسى(.
فر الحافظ، أحد الفقهاء المعمرين، قيل إنو تعمر مائة اإلماـ محمد بن منصور المرادي أبو جع

وخمسين سنة وتوفي بعد سنة مائتين وتسعين، جمع فقهو وما روي عن أئمة الزيدية قبلو من فقو 
 في قرابة ثبلثين كتاباً اختصرىا الحافظ العلوي في كتابو الشهير المعروؼ بػ: )الجامع الكافي(.

وأصولو عند الزيدية دخلت في القرف الثالث طوراً آخر وفترة ومما تقدـ نبلحظ أف حركة الفقو 
 جديدة، يمكن أف نعتبرىا فترة تدوين الفقو وأصولو عند الزيدية.

وفي وأوائل القرف الرابع دخل الفقو الزيدي مرحلة أخرى حيث استقرت أوضاع الزيدية نسبياً 
يى بن الحسين المتوفى سنة بقياـ دولة لهم في اليمن بقيادة اإلماـ الهادي إلى الحق يح

ـ(، وأخرى في الجيل والديلم بقيادة اإلماـ الناصر الحسن بن علي األطروش 910ىػ/298)
ـ(، حيث جدد في )طبرستاف( ما كاف قد أسسو اإلماـ الحسن بن 916ىػ/ 304المتوفى سنة )

 ـ( وأخوه محمد بن زيد .883ىػ/270زيد المتوفى حوالي )
األصوؿ في القرف الرابع قد برزت مبلمحو حيث ألف اإلماـ الهادي  وكاف التأليف في قواعد 

كتاب )السنة(، وكتاب )القياس(، وكتاباً آخر عن القرآف وآخر عن عصمة األنبياء، وغير ذلك، 
 إلى جانب كتبو الشهيرة في الفقو )األحكاـ، والمنتخب، والفنوف(.
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ف، وكاف لعلماء الزيدية عناية خاصة بأصوؿ الفقو، وكذلك ألف غيره كتباً كثيرة في مختلف الفنو 
حيث عمل علماء الزيدية على دراسة معظم القواعد الفقهية واالستدالؿ عليها، وتناولوىا بشيء 
من اإلسهاب والتفصيل، واستمرت حركة التجديد لقواعد الفقو عند الزيدية في كل عصر حتى 

 ة وأكثرىا فقهاً.صار المذىب الزيدي من أثرى المذاىب اإلسبلمي
فعند مراجعة تراث الزيدية في ىذا المجاؿ نجد أنهم قد خلفوا لنا سلسلة طويلة من الكتب 

 التي تناولت مواضيع الفقو وأصولو بكيفيات مختلفة وأساليب شتى.
فباإلضافة إلى ما تقدمت اإلشارة إليو من مشاركة أئمة الزيدية في أصوؿ الفقو قاـ بعض علماء 

د ذلك بنفراد كتب ألصوؿ الفقو، ضمنوىا األصوؿ الثابتة وغيرىا، مع اإلشارة إلى الزيدية بع
اجتهادات كل إماـ مجدد ودليلو، سواء كاف من الزيدية أو غيرىم، وقد أحببت أف أذكر طرفاً 

من تلك الكتب التي ألفت إلى آخر القرف التاسع )عصر المؤلف(، إلطبلع القارئ على جانب 
في ىذا الفن ؛ ألف كثيراً من الباحثين يجهل أو يتجاىل ما للزيدية من مشاركة من تراث الزيدية 
 في ىذا المجاؿ.
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 ففي القرف الرابع
* علي بن موسى البناندشتي، من علماء الزيدية في الجيل والديلم، عاش في )القرف الرابع( 

 فقو(.وكاف من أصحاب اإلماـ الناصر األطروش، لو اإلبانة )في أصوؿ ال
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 وفي القرف الخامس
ـ(، أحد مشاىير 1032ىػ/ 424* اإلماـ أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني المتوفى سنة )

أئمة الزيدية، ألف كتاب )المجزي في أصوؿ الفقو( وىو من أجل كتب أصوؿ الفقو عند 
 الزيدية.

في الجيل والديلم، من  * محمد بن يعقوب الهوسمي، أبو جعفر، من مشاىير علماء الزيدية
ـ(، لو 1063ىػ/455تبلميذ اإلماـ أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني، توفى بهوسم سنة )

 )تعليق العمدة في أصوؿ الفقو(.
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 وفي القرف السادس
 567* القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السبلـ، عبلمة أصولي مشهور، توفي سنة )

 أصوؿ الفقو، و)البالغ( في أصوؿ الفقو أيضاً. ـ(. ألف )التقريب( في1172ىػ/
ـ(، من أئمة الزيدية في اليمن، 1170ىػ/ 566* اإلماـ المتوكل على الّلو أحمد بن سليماف )

 ألف كتاب )الزاىر( و )المدخل( كبلىما في أصوؿ الفقو.
 * والقاضي سليماف بن ناصر السحامي، ىو عبلمة مجتهد، لو مؤلفات عدة، توفي بعد سنة

 ـ(. ألف )النظاـ( في أصوؿ الفقو.1170ىػ/ 566)
ـ(، من مشاىير علماء 1188ىػ/ 584* والشيخ الحسن بن محمد الرصاص المتوفى سنة )

 الزيدية، يعرؼ بينهم بػ)الشيخ(، ألف كتاب )الفائق(في أصوؿ الفقو.
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 وفي القرف السابع
واسعة في أوساط الزيدية، توفي سنة  * اإلماـ عبد الّلو بن حمزة، عبلمة مجتهد، لو شهرة

 ـ(، ألف كتاب )صفوة االختيار(.1217ىػ/ 614)
ـ(، ألف كتاب 1238ىػ/ 636* اإلماـ يحيى بن المحسن بن محفوظ، المتوفى سنة )

 )المقنع( في أصوؿ الفقو.
ـ تقريباً( من أىالي 1252ىػ/650* أحمد بن ُعَزيو بن علي بن عمرو الخوالني، توفي سنة )

 ة، وأحد شيوخ اإلماـ أحمد بن الحسين، لو )الحاصر في أصوؿ الفقو(.صعد
ـ(، 1258ىػ/ 656* الشيخ أحمد بن محمد الرصاص، عبلمة أصولي مشهور، توفي سنة )

 ألف )جوىرة األصوؿ وتذكرة الفحوؿ( وىو من أشهر كتب أصوؿ الفقو عند الزيدية.
ـ(، لو 1258ىػ/ 656وفى سنة )* محمد بن خليفة بن محمد بن يعقوب الهمداني، المت

 )تعليق على جوىرة األصوؿ(.
* البابي ذكر في المستطاب أنو من مشايخ اإلماـ أحمد بن الحسين المتوفى سنة 

 ـ(، وأف لو تعليقاً على الجوىرة للرصاص.1258ىػ/656)
ـ(، ألف )المدخل( في أصوؿ 1263ىػ/ 662* األمير الحسين بن بدر الدين، المتوفى سنة )

 فقو.ال



* عبد الّلو بن زيد العنسي، عبلمة أصولي، وفقيو معروؼ، لو مكانة مرموقة بين الزيدية، توفي 
 ـ(، ألف كتاب )الدرر المنظومة( وكتاب )التحرير( في أصوؿ الفقو.1269ىػ/ 667سنة )

ـ(، وىو من تبلمذة العبلمة عبد الّلو 1269ىػ/ 667* محمد بن جابر الراعي، المتوفى سنة )
 يد العنسي، لو )ىداية المسترشد( و)تحرير األصوؿ(.بن ز 

ـ( وىو أخو محمد بن 1282ىػ/681* علي بن سليماف بن أحمد بن أبي الرجاؿ، توفي )بعد 
 سليماف بن أبي الرجاؿ المذاكر، لو )المستصفى( في أصوؿ الفقو.
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 وفي القرف الثامن
 749أكثرىم تأليفاً وأوسعهم شهرة، توفى سنة )* اإلماـ يحيى بن حمزة، من كبار أئمة الزيدية و 

 ـ(? لو كتاب )الحاوي لحقائق األدلة الفقهية( في أصوؿ الفقو.1348ىػ/
ـ(، لو )الموضع المسرع إلى 1320ىػ/ 720* محمد بن الهادي بن تاج الدين، المتوفى سنة )

 تماـ المقنع( كمل فيو كتاب المقنع لئلماـ الداعي يحيى بن المحسن.
ـ(، لو )قنطرة الوصوؿ إلى 1336ىػ/ 737مد بن حميد بن سعيد الحارثي، المتوفى سنة )* أح

 تحقيق جوىرة األصوؿ(.
ـ(، عبلمة أصولي مشهور، لو 1378ىػ/ 780* يحيى بن الحسن القرشي، المتوفى سنة )

 )العقد المفصل( في أصوؿ الفقو.
ـ(، لو )تعليق على جوىرة 1391ىػ/ 793* علي بن عبد الّلو بن أبي الخير، المتوفى سنة )

 األصوؿ(، و)مشكاة العقوؿ( تعليق على مختصر ابن الحاجب.
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 وفي القرف التاسع
ـ(، ألف كتباً كثيرة 1436ىػ/ 840* اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، المتوفى سنة )

اه )منهاج منها في أصوؿ الفقو: )معيار العقوؿ في علم األصوؿ( و شرحو بشرح حافل سم
 الوصوؿ إلى تحقيق كتاب معيار العقوؿ(.

* عبد الّلو بن الحسن الدواري، عبلمة مشهور بين الزيدية وكاف يعرؼ بػ)سلطاف العلماء(، توفى 
 ـ(، لو )شرح جوىرة األصوؿ(، وىو من أشهر شروحها.1397ىػ/ 800)



ـ(، 1397ىػ/ 800نة )* القاسم بن أحمد بن حميد المحلي، من كبار علماء الزيدية، توفى س
 لو )الضامنة بالوصوؿ إلى جوىرة األصوؿ(.

ـ(، لها 1433ىػ/ 837*دىماء بنت يحيى المرتضى، من مجتهدات الزيدية، توفيت سنة )
 )شرح مختصر المنتهى( البن الحاجب.

ـ(، لو )شرح 1472ىػ/ 877* عبد اهلل بن محمد النجري، عبلمة أصولي بارع توفي سنة )
 ياف( في أصوؿ الفقو.على مقدمة الب

ـ( لو كتاب )النكت 1477ىػ882* محمد بن علي البكري، عبلمة أصولي، توفي سنة )
 الكافية( شرح لما تضمنتو مقدمة شرح األزىار.
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 ثالثاً: طبيعة الفقو الزيدي وأصولو
ع أصوؿ الفقو عند الزيدية ليست مجرد نصوص يمليها ىذا اإلماـ أو ذاؾ، فيدونها األتبا 

ويلزموف أنفسهم بالتقليد فيها، ولكنو عبارة عن منهج للتفكير واالستنباط يعتمد على ثوابت 
وأصوؿ مدروسة عامة وخاصة، يحركها كل مجتهد بارع، ويُػَفعّْلها في كل زماف ومكاف الفقهاء 

 المتمكنوف.
ماـ زيد فما يتداولو أتباع المذىب الزيدي اليـو من فقو وأصوؿ فقو ال يقتصر على فقو اإل

وحده، بل ىو فقو طائفة كبيرة من المجتهدين المنتمين إلى خط أىل البيت، الذين يتعاملوف مع 
األصوؿ الفقهية العامة غير متقيدين بنظريات خاصة إلماـ بمفرده، وال خاضعين لنمط خاص 

ماـ من االجتهاد، ومن ىنا كاف كبار أئمة الزيدية كػ: اإلماـ الرسي، واإلماـ الهادي، واإل
األطروش .. أئمة مذاىب فقهية في إطار المذىب الزيدي، شأنها شأف المذاىب الفقهية 

األخرى، لهم أتباع ومقلدوف، جمعوا فقههم واحتجوا لو واستخرجوا أصولهم وشرحوىا، وستجد 
في أثناء ىذا الكتاب أف المؤلف يحكي عن أئمة الزيدية قوالً مختارًا ثم يحكي خبلفو لبعض 

لم واالجتهاد من الزيدية أنفسهم، وىذا يجعلنا ندرؾ أّف اجتهاد معظم أئمة الفقو من أئمة الع
 الزيدية يعتبر اجتهاداً مطلقاً.

وىنا يبرز سؤاؿ مهم، وىو: كيف يمكننا تسمية ألئك المجتهدين )زيدية( رغم مخالفتهم لما 
 ا؟روي عن اإلماـ زيد من مسائل فقهية، أو قواعد يتم االجتهاد على ضوئه

 ولكي تكوف الصورة جلية يمكن استيعابها وتفهمها، فبل بد من توضيح شيئين:
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األوؿ: أف من األشياء التي يؤكدىا علماء الزيدية وغيرىم، أف اإلماـ زيد كاف صاحب مدرسة 
فقهية مميزة وأف لو أتباعاً ومقلدين، غير أف انتساب عمـو الزيدية إليو ليس لتقليدىم إياه في 

فقو، ولكن لموافقتهم لو في جملة من الخطوط الفكرية العامة، كمبدأ التوحيد على أساس ال
نفي التجسيم والتشبيو للباري عز وجل. ومبدأ العدؿ على أساس تْنزيو اهلل عن أفعاؿ العباد. 

ومبدأ التوسع في مفهـو األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ليشمل حمل السبلح لتقويم أمر 
ريطة أف يكوف ذلك بعد انعداـ الوسائل األخرى. ومبدأ اعتبار مدرسة أىل البيت األمة، ش

وخطهم السبيل األمثل لمعرفة الشريعة، مع أف الزيدية تختلف عن اإلمامية في تحديد مفهـو 
 أىل البيت ومعنى تفضيلهم ومعطياتو.

بفقو غيره من وعلى ىذا نجد أف من الزيدية من يأخذ بفقو اإلماـ زيد، ومنهم من يأخذ 
المجتهدين في إطار المذىب الزيدي، ومنهم من يجتهد لنفسو ويرجح ما يراه صواباً، وتلك 

 خيارات أتاحها المذىب الزيدي ألتباعو، وتعد من أىم مميزاتو.
 الثاني: أف االجتهادات الفقهية عند الزيدية تتم على ضوء أنواع من القواعد األصولية، ىي:

الشاملة لعمـو المسلمين، وىذه ىي الثوابت األصولية التي ال يمكن مدٍع ( القواعد العامة 1)
 لئلسبلـ تجاوزىا، ومنها على سبيل المثاؿ:

 ػ اعتبار القرآف وصحيح السنة مصدري التشريع اإلسبلمي.
 ػ تقديم القطعي من األدلة على الظني.

 ػ مراعاة التخصيص في العاـ والتقييد في المطلق.
 لمندوب والواجب، وبين المحظور والمكروه.ػ التفريق بين ا
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( قواعد يمكن اعتبارىا إطاراً عاماً يكاد أف َيْجَمع المجتهدين ممن يطلق عليهم اسم 2)
 )زيدية(، إذ ىو بمثابة أصوؿ مشتركة بالنسبة لهم، ومنها:

 التقبيح.ػ مراعاة قضايا العقل في إصدار األحكاـ، السيما ما كاف لو عبلقة بالتحسين و 
ػ اعتبار ما صح عن علي عليو السبلـ موضع اىتماـ مميز، بل يظهر احتجاجهم بو في أكثر 

 األحواؿ .
 دليبلً يعتمد عليو. -عند تحقق وقوعو  -ػ اعتبار إجماع أىل البيت 

 ػ اعتبار عرض األحاديث على القرآف خير وسيلة لمعرفة صحتها.



 غيرىا.ػ تقديم ما صح من رواية أىل البيت على 
 وقواعد أخرى يمكن معرفتها من خبلؿ ىذا الكتاب وغيره من كتب األصوؿ.

فتلك ثوابت يندر تجاوزىا والتغيير فيها عند الزيدية، في الوقت الذي ال يصح نسبتها إلى 
 أصوؿ مذىب إماـ بمفرده.

، وىي التي ( قواعد مرنة قابلة للتجديد والتغيير، وفيها تفصيل ومداخلة، ولذلك اختلفوا فيها3)
 يمكن للمجتهد االجتهاد والترجيح على ضوئها، ومنها:

 ػ ترجيح ظواىر النصوص القرآنية، على كثير من األحاديث الظنية.
 ػ العمل باألحوط ، وإف قابلتو أدلة ظنية.

ػ قبوؿ روايات من يوصف عند الزيدية بفساؽ أو كفار تأويل، على شروط لهم في ذلك،  
 في الفرعيات. كنفادتها للظن وكونها

 ػ االعتماد على األحاديث المرسلة، ولهم في ذلك شروط وتفصيل.
ومن خبلؿ تعدد االجتهاد على ضوء القواعد في النوع الثالث ظهرت الخبلفات الفرعية في 

المسائل العملية بين أئمة الزيدية، حتى اشتهر في تاريخ الزيدية مذاىب فقهية متعددة تشبو في 
 ذىب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ومن تلك المذاىب:نشأتها وتطورىا م
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مذىب القاسمية، وىم: أتباع ومقلدو اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي فيما حصلو من مسائل 
فقهية، وكاف معظمهم في الحجاز والجيل والديلم. وقد غلى بعضهم فأوجب األخذ بو، قاؿ 

نوا يعتقدوف أف من خالف القاسم بن إبراىيم عليو اإلماـ أبو طالب الهاروني: إف الديلم كا
 السبلـ في فتاويو فهو ضاؿ، وكل قوؿ يخالف قولو فهو ضبللة .

مذىب الهادوية، وىم: أتباع اإلماـ الهادي ومقلدوه، ومعظم انتشارىم كاف في الجزيرة العربية 
ينو وبين مذىب جده وخراساف والعراؽ، واعتنى بفقهو علماء الزيدية عناية فائقة، ولم يكن ب

 القاسم كثير اختبلؼ.
مذىب الناصرية، وىم: أتباع اإلماـ الناصر األطروش ومقلدوه، وكاف معظم أتباعو في العراؽ 

وفارس، وكاف الجيل يعتقدوف أف مخالفة مذىبو ضبلؿ، وقد قاـ بخدمتو جملة من علماء 
 الزيدية.

ة وأنظار ثاقبة، واختيارات حسنة، وظهر بعد ذلك أئمة مجتهدوف كانت لهم اجتهادات صائب
 دونها المؤلفوف وحفظت في بطوف الكتب وصدور العلماء.



فهذه لمحة مقتضبة عن حركة الفقو وأصولو عند الزيدية، أسأؿ اهلل تعالى أف تكوف مؤدية 
 للغرض المقصود والحمد هلل رب العالمين.

**** 
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 ترجمة المؤلف
 مولده ونشأتو

المجتهد صاـر الدين إبراىيم بن محمَّد بن عبد اهلل بن الهادي بن إبراىيم بن العبلمة البارع 
علي بن المرتضى بن الُمَفضَّل بن منصور بن محمد )الملقب بالوزير( بن المفضَّل بن الحجَّاج 
بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف الدَّاعي بن يحيى المنصور بن أحمد الناصر بن يحيى 

ن بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن الهادي بن الحسي
علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنهم. اشتهر رحمو اهلل في األوساط العلمية والثقافية بالسيد 

 صاـر الدين الوزير.
ـ(، 1431ىػ/834وقد ذكرت المصادر التي رجعت إليها أف مولده كاف في شهر رمضاف سنة )

 تحدد المكاف الذي ُولد فيو. ولكنها لم
وبالرجوع إلى أخبار أسرتو نجد أف والده ُوِلد في )صعدة( ونشأ بها، ثم رحل إلى )َعَياف( وىي 
قرية صغيرة من ببلد سفياف جنوبي صعدة على بعد حوالي سبعين كيلو مترًا، وأقاـ بها فترة، ثم 

 المؤلف كاف في إحدى ىذه البلداف.انتقل إلى )صنعاء(، وأقاـ بها حتى تُػُوفّْي، فلعل مولد 
وقد تهيأت لو ظروؼ النشأة الصالحة والتربية القويمة، ففي أسرة فاضلة عريقة عرفت بمكاـر 
 -األخبلؽ، وتميزت بالمعارؼ والعلـو الواسعة؛ تربى ونشأ صاـر الدين.. نشأ في حجر والده 

ىل زمانو وكبرائهم وأىل الذي كاف على جانب كبير من العلم والصبلح، وكاف من أعياف أ
فعلمو الَحَسن من اآلداب، ورسم فيو مكاـر األخبلؽ، ودفع بو نحو المعالي  -الرئاسة فيهم 

وطلب العلم منذ نعومة أظفاره، فأقبل عليو بجد واجتهاد، وأخذ يترقى في سبللم المعارؼ حتى 
 صار نجماً المعا في سمائها.
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 عصر المؤلف
مره في القرف التاسع الهجري، ذلك القرف الذي شهدت فيو اليمن كثيرًا عاش المؤلف معظم ع

من التحوالت واالضطرابات على مختلف األصعدة، ولكي يتمكن القارئ من تصور الظروؼ 
المحيطة بحياة المؤلف، نلمح فيما يلي إلى جانب من واقع الحياة السياسية والفكرية في 

 عصره:
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 الجانب السياسي
لعقد الثالث من عمر المؤلف، وبينما كاف غارقاً في تحصيل العلـو والمعارؼ، كانت اليمن في ا

تعيش حالة مؤسفة من التمزؽ واالنقساـ، َفُملك بني رسوؿ أصبح يتبلشى، وعروشهم صارت 
تتهاوى، بعد أف حكموا معظم الببلد اليمنية أكثر من قرنين من الزماف، وعندما استحكم فيهم 

ض على ما بقي من دولتهم وزراؤىم من بني طاىر، وأقاموا على أنقاض دولتهم الضعف، انق
 دولًة بدأت ببسط نفوذىا على الجهات الغربية والجنوبية من اليمن.

وبينما كانت تلك المناطق تحترؽ تحت وطأة توسع بني طاىر، كانت المناطق الشمالية 
سيطرة رؤساء العشائر، والبعض  والشرقية تئن من التمزؽ والشتات، حيث كاف بعضها تحت

اآلخر موزعاً بين أئمة الزيدية، وأمراء األشراؼ، فكوكباف ونواحيها في يد اإلماـ المطهر بن 
محمد بن سليماف الحمزي، الذي أعلن نفسو إماماً بعد وفاة اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى 

د المطهر بن يحيي(، المرتضى، وصنعاء في يد معارضو اإلماـ الناصر بن محمد )من أحفا
 ومناطق صعدة في يد آؿ المؤيد، وأشراؼ الجوؼ من الحمزات.

وكانت إقامة المؤلف في تلك الفترة في صنعاء، ثم وقعت بينو وبين اإلماـ النَّاصر بن محمد 
 وحشة، فانتقل إلى صعدة مع بعض أىلو، واستقر ىنالك زمناً للتدريس والتأليف.
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ماـ الناصر فتوسع نفوذه، وتمكن من أسر اإلماـ المطهر، وأودعو السجن وساعدت األياـ اإل
بذمار، ولكنو فر منو وعاد للزعامة، وسرعاف ما تطورت األحداث، فوقع اإلماـ الناصر في قبضة 

اإلماـ المطهر بعد أف احتاؿ عليو أىل )عرقب( من الحدا، وقبضوا عليو، ثم سلموه للمطهر، 
ـ(، ولكن ولده األمير محمد بن الناصر َخَلفو 1464ىػ/ 868سنة )فأودعو السجن حتى توفي 



على صنعاء، وأعلن نفسو إماماً وتلقب بالمؤيد باهلل، وفي تلك األثناء كاف الطاىريوف يزحفوف 
نحو صنعاء، وعندما بلغوا مشارفها فرضوا عليها طوقاً من الحصار، فصالحهم اإلماـ المؤيد، 

يستولي عليها اإلماـ المطهر، ثم انقلب عليهم وأخرجهم منها،  وسلمهم المدينة خوفاً من أف
 فحاولوا االستيبلء عليها مرة أخرى، ولكنهم فشلوا.

أما اإلماـ المطهر فانتقل من كوكباف إلى ذمار باتفاؽ مع الطاىريين، وأقاـ بها حتى توفي سنة 
 ىر منها.ـ(، فقاـ ولده عبد اهلل بها محتسباً حتى أخرجو آؿ طا1474ىػ/ 879)
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ومع مرور األياـ ضعفت شوكة بني طاىر، وشهدت الببلد مزيداً من االنقسامات. قاؿ العبلمة 
الكبسي في )اللطائف السنية(: "ولما دخلت سنة إحدى وتسعمائة كانت اليمن شعوباً وقبائل، 

َلْحج وأبْػَين إلى وقاتل ومقتوؿ، وسيف وَعَواسل، وكانت التهائم واليمن األسفل مثل تعز وعدف وَ 
رداع تحت بسطة السلطاف عامر بن عبد الوىَّاب )الطاىري(، وصنعاء ومخاليفها تحت يد 
محمَّد بن الناصر المؤيد، وكوكباف وما إليها تحت يد أوالد المطهَّر بن محمد بن سليماف، 

اإلماـ والشَّري والظواىر وصعدة متفرقة بين آؿ المؤيد، واألشراؼ الحمزات آؿ المنصور، و 
 محمد بن علي السّْراجي الوشلي".

ـ(، 1502ىػ/ 908وبعد سنوات من مطلع القرف العاشر توفي المؤيد محمد بن الناصر )سنة 
واستعاد بنو طاىر قوتهم على يد السلطاف عامر بن عبد الوىاب، الذي أخذ في التوسع، 

المنجنيق، وأسر وبسط سيطرتو على مناطق كثيرة، وزحف نحو صنعاء، وحاصرىا وضربها ب
أقطاب قادتها: اإلماـ محمد بن علي الوشلي، واألمير أحمد بن الناصر الذي خلف أخاه على 
صنعاء، وضم إليهما ولدي السيد صاـر الدين: الهادي، وأحمد، وكاف دخوؿ السلطاف صنعاء 

 (.1505ىػ/ 910سنة )
مؤلف سنة وبعد استيبلء السلطاف عامر على صنعاء وبسط نفوذه فيها، توفي ال

ـ(، والسلطاف في أوج قوتو، وظل كذلك حتى أخرجو الشراكسة من صنعاء 1508ىػ/914)
 ـ( وقتلوه ?وتلك األياـ نداولها بين الناس?.1517ىػ/ 923سنة )
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 الجانب الفكري والثقافي
وي ػ  وأما في الجانب الفكري والثقافي، فنف اليمن ػ رغم االضطرابات السياسية والتمزؽ المأسا

كانت تعيش زخما فكريا وأدبياً يلمسو من دقق النظر في تلك الحقبة الزمنية، فالعلماء واألئمة 
الذين كانوا غارقين في الِنزاعات والحروب لم ينشغلوا نهائيا عن الدرس والتأليف والمناظرات 
 الفكرية والمساجبلت والمراسبلت األدبية، حتى أف بعضهم ألف في سجنو محاسن الكتب،

 ونظم جواىر القصائد.
ومن أقرب األمثلة على ذلك: اإلماـ المطهر بن محمد، الذي نظم أثناء سجنو بذمار قصيدتو 

 المشهورة في السيرة النبوية والتي سماىا: )انقضاء الوطر بمدح سيد البشر(، ومطلعها:
 ماذا أقوؿ وما آتي وما أذر ... في مدح من ُضمّْنت في مدحو السور

ع على كتب اإلجازات، نجد أف كثيرًا من السماعات والقراءات تمت أياـ ذلك وعند اإلطبل
 الصراع المرير، إما في سجن أو في حصن أو في أي مكاف مستقر أو غير مستقر.

ومما يؤكد ما ذكرنا أنو برز في تلك الفترة كثير من العلماء األفذاذ في ميداف المعرفة، 
ها الجيل الذي سبقهم، جيل أئمة العلم: يحيى بن مستمدين من آثار المدارس التي زخر ب

حمزة، ومحمد بن الحسن النحوي، وأحمد بن يحيى المرتضى، ويوسف بن أحمد بن عثماف، 
 ومحمد بن إبراىيم الوزير، ومن عاصرىم من أئمة العلم وأساطين المعرفة.

العلماء  فممن اشتهر من العلماء في عصر المؤلف إلى جانب مشايخو وتبلميذه جملة من
 المبرزين خلدتهم المعارؼ والعلـو التي دونوىا لؤلجياؿ، ومنهم:
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* اإلماـ عز الدين بن الحسن، اإلماـ العالم صاحب األنظار الثاقبة، واآلراء السديدة الصائبة، 
لو مؤلفات منها: )شرح البحر الزخار، وشرح منهاج المتقين للقرشي، والفتاوى، والعناية 

 ـ(.1494ىػ/ 900وغيرىا في شتى الفنوف. توفي سنة ) التامة(،
* والعبلمة محمد بن علي البكري، العبلمة األصولي البارع، لو )شرح على منهاج القرشي، 

 ـ(.1477ىػ882وشرح لبياف بن المظفر(، وغيرىا. توفي سنة )
ين منها: * والعبلمة عبد اهلل بن محمد النجري، صاحب الكتب الشهيرة في الفقو وأصوؿ الد

)شرح القبلئد، ومختصر الثمرات شرح آيات األحكاـ(، وغيرىا في الفقو والنحو والمنطق. 
 ـ( بقرية القابل شماؿ صنعاء، وبها دفن.1472ىػ/ 877توفي سنة )

* ويحيى بن أحمد بن علي مرغم، العبلمة الفقيو أحد تبلمذة اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى، 



ـ(، 1433ىػ/ 836وأكملو اإلماـ المطهر بن محمد، توفي سنة ) لو )شرح البحر(، لم يكملو،
 ودفن في مشهد لو باألبناء بهجرة السر ببني حشيش.

* ويحيى بن أحمد مظفر، العبلمة الفقيو، صاحب كتاب )البياف( الذي صار معتمد العلماء في 
 ـ(، ودفن بهجرة حمدة من عياؿ سريح.1370ىػ/ 875معرفة المذىب، توفي سنة )

وعبد اهلل بن مفتاح، الفقيو الفروعي، صاحب )شرح األزىار(، الذي لم ينتفع الزيدية بكتاب  *
ـ( ودفن جنوبي صنعاء القديمة، 1472ىػ/ 877من كتب الفقو مثلما انتفعوا بو. توفي سنة )

 وىو اليـو على جانب ما يسمى بشارع تعز، بالقرب من باب اليمن.
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امري الشافعي التهامي، العبلمة المحدث، والمؤرخ الشهير، شيخ * ويحيى بن أبي بكر الع
اإلماـ عز الدين بن الحسن، وصاحب )بهجة المحافل، والرياض المستطابة، وغرباؿ الزماف(. 

 ـ(.1487ىػ/ 892توفي سنة )
* وأحمد بن محمد بن داود الخالدي، الفقيو العبلمة الشهيد، قاؿ زبارة: نادرة زمانو السيما في 

فرائض، لو )شرح على الفرائض للناضري، وشرح للتذكرة، وكتاب في المنطق(، وكاف ممن ال
استشهد مع اإلماـ عز الدين في )نسرين( بالقرب من مدينة صعدة على أيدي الحمزات سنة 

 ـ(.1475ىػ/ 880)
 وغير ىؤالء العلماء كثير، ال يمكن استقصاؤىم في ىذه العجالة، وإنما المقصود اإلشارة.
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 صاـر الدين في ميداف المعرفة
حرص السيد اإلماـ صاـر الدين على أف يكوف بعيداً عن الصّْراعات السياسيَّة، والنّْزاعات 

العقيمة، فانطلق نحو تحصيل المعارؼ، وقرأ بمدينتي )صعدة( و)صنعاء( على عدة من مشاىير 
 مشايخ عصره في شتى الفنوف.
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 :من أشهر مشايخوفكاف 
* أبو العطايا عبد اهلل بن يحيى بن المهدي وىو من العلماء المبرزين في عصر المؤلف، قاؿ 

ـ(. ورثاه السيد صاـر 1468ىػ/ 873اإلماـ عز الدين: "كاف مجتهد زمانو". توفي سنة ) 
 الدين بقصيدة منها:

 ويا بقية أخيار وأحبار
 فبل يجاريو ذو علم بمضمار
 مةياشيبة الحمد من أبناء فاط

 عبلمة العصر فرد الدىر واحده
 

ػ اإلماـ المطهَّر بن محمد بن سليماف الحمزي وىو أحد األئمة أياـ شباب المؤلف، لو مؤلفات 
 ـ(.1474ىػ/ 879غلب على بعضها الطابع السياسي، توفي سنة )

كثر * جماؿ الدين علي بن موسى الدَّوَّاري قرأ عليو المؤلف بصنعاء وصعدة. وىو عبلمة كبير أ
 ـ(.1476ىػ/ 881عنو اإلماـ عز الدين بن الحسن، توفي في صفر سنة )

* والده محمد بن عبد اهلل بن الهادي بن إبراىيم الوزير الذي كاف أحد تبلمذة الحافظ محمد 
 ـ(.1491ىػ/ 897بن إبراىيم الوزير، توفي سنة )

لمفضل بن الحجاج، * َجَماؿ الدين علي بن محمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن ا
 قاؿ في )طبقات الزيدية(: كاف لو معرفة حسنة، وشعر وافر ، ولم يذكر لو تاريخ وفاة.

* مطهَّر بن كثير الجمل الصنعاني. عالم متبحر، أخذ عن أحمد بن محمد بن إدريس بن اإلماـ 
 ـ(.1458ىػ/863يحيى بن حمزه، وبرع في علم الكبلـ، مات بصنعاء في محـر سنة )

ماعيل بن أحمد بن عبد اهلل بن عطية النجراني، أخذ عن أبي العطايا، وكاف شيخاً واسع * إس
المعرفة خصوصاً في اللغة العربية والتفسير، قاؿ الهادي الصغير )ولد المؤلف(: كاف منفردًا في 

 ذلك ال يشق لو غبار. لم يؤرخ في الطبقات وفاتو.
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ة، ذكره في مشايخ السيد صاـر الدين ولُده الهادي، وقاؿ * أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن عطيَّ 
إنو ابن أخي إسماعيل بن أحمد، وعلى ىذا فهو غير أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن عطية الذي 

 800قرأ على قاسم بن أحمد بن حميد المحلي؛ ألنو من أقراف عبد اهلل الدواري المتوفى )
غيلة شهيداً في العشر التي بعد الثماف المائة أو  ـ(، وقد ذكر في الطبقات أنو قتل1398ىػ/



 بعدىا. فتأمل.
* شمس الدين أحمد بن سليماف الِعْسَكَبة. ذكره ابن أبي الرجاؿ وقاؿ: كاف عالماً صالحاً ذكره 

 صاحب )الصّْلة(.
* محمد بن سليماف الحجي، قاؿ ابن أبي الرجاؿ: عبلمة الفقهاء، وفقيو العلماء، أستاذ 

 المحققين.
* محمد بن سليماف النحوي، قاؿ ابن أبي الرجاؿ: العبلمة الفاضل، إماـ المعقوؿ والمنقوؿ، 

 من أعياف العلماء، كاف مدرسًا.
* والَغُزولي، الواصل إلى صنعاء من الديار المصريَّة، لم أعرؼ اسمو، وقد ذكر السيد صاـر 

الفكر( التي سمعها على مؤلفها الدين في )الفلك الدوار( أنو أخذ عنو في علم الحديث )نخبة 
 الحافظ ابن حجر.

وذكر ولده الهادي الصغير، شيخين آخرين ىما: إبراىيم بن يحيى المذحجي، ويحيى بن قاسم 
 العذِري. ولم أوفق لمعرفتهما.
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 من أشهر تبلميذه
اف، وأصبح وبعد األخذ والطلب بَػَرع صاـر الدين حتى صار علماً من األعبلـ، يشار إليو بالبن

المرجع في وقتو، والمعوَّؿ عليو في حل المشكبلت، وكشف المبهمات، فقصده طبلب العلم 
 من كل مكاف، فتخرج على يديو جملة من العلماء األعبلـ اشتهر منهم:

* ولده الهادي بن إبراىيم بن محمد. العبلمة الكبير، والمؤرخ الشهير، المعروؼ بػ)الهادي 
ـ( 1523ىػ/ 923ـو الجمعة خامس عشر شهر محـر الحراـ سنة )الصغير(، توفي صباح ي

 أسيراً بتعز.
* اإلماـ المتوكل على الّلو يحيى شرؼ الدين بن شمس الدين، من العلماء األجبلء، وأحد 

ـ( ودفن بحصن 1558ىػ/965مشاىير أئمة الزيدية في اليمن، توفي في جمادى اآلخرة سنة )
 الضفير.

الحوالي، ذكره ابن أبي الرجاؿ وأثنى عليو.وقاؿ زبارة : أخذ عنو اإلماـ * وعبد اهلل بن مسعود 
ـ(، وقبره 1529ىػ/ 936شرؼ الدين، وكاف إماـ المعارؼ ببل مدافع. توفي في صنعاء سنة )

 في مقبرة خزيمة.
* الفقيو العبلمة أحمد بن قاسم بن أحمد بن صبرة الحميري، قرأ على السيد صاـر الدين 



 ( وأجازه، وأثنى عليو كثيرًا. ذكره في )مطلع البدور(.)جامع األصوؿ
* السيد الباقر بن محمد بن يحيى بن القاسم رحمو اهلل، قرأ عليو علـو العربية، قاؿ في )مطلع 

 البدور(: قاؿ في تاريخ السادة: وكاف سيداً منظورًا.
ووجاىة، وكاف من  * ولده أحمد بن إبراىيم، ذكره زبارة وقاؿ: كانت لو معرفة تامة وفصاحة

 ـ(.1510ىػ/ 916أعظم أعواف اإلماـ محمد بن علي الوشلي. توفي بتعز سنة )
 وغيرىم من العلماء والفضبلء الذين لم تنقل إلينا أخبارىم.
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 مؤلفاتو
وإلى جانب التدريس وتخريج الطبلب، عكف السيد صاـر الدين على التأليف والتصنيف، 

فو وتجاربو، ودونها على صفحات األوراؽ؛ لترثها األجياؿ من فاعتصر فكره، ولخص معار 
بعده، فتضيء العقوؿ، وتنعش األرواح، وبذلك خلف لنا سلسلة من المؤلفات المميزة، التي 

اعتبرىا العلماء من األمهات واألصوؿ التي يُػْعَتَمد عليها، ِلَما اشتملت عليو من الدقة 
وقيد فيها من الشوارد، ووضح فيها من االستدراكات، حتى  والتحقيق، وِلَما أودعها من الفوائد،

 صارت منهجاً دراسياً يفيد منو العلماء وطبلب العلم، ومن تلك المؤلفات:
) ىداية األفكار إلى معاني األزىار في فقو العترة األطهار، في الفقو، وىو كتاب قيم، أضاؼ 

ف تحت التحقيق في )مركز التراث أشياء كثيرة إلى األزىار، ونقح بعض ألفاظو. وىو اآل
 والبحوث اليمني(، ضمن مكتبة السيد صاـر الدين.

 ) الفصوؿ اللؤلؤية في أصوؿ فقو العترة الزكية، في أصوؿ الفقو، وىو ىذا الذي بين يديك.
) التلخيص على التلخيص، في علم المعاني والبياف. قاؿ الوجيو: يوجد نسخة منو في مكتبة 

عثماف الوزير في )السر ببني حشيش( في أوراؽ غير مجلدة خطت سنة  السيد المرتضى بن
ـ(، وأخرى 1481ىػ/886ـ( وعليها سماع من ناسخها على المؤلف سنة )1504ىػ/909)

 ـ(.1516ىػ/922في نفس المكتبة خطت سنة )
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سمي: " لم ) الفلك الدوار في علـو الحديث والفقو واآلثار، وىو كتاب قيم، قاؿ العبلمة القا
يسبق إلى مثلو". وكاف المؤلف ينوي أف يجعلو موسوعة في المقارنة بين أدلة المسائل الفقهية، 



ولكنو توفي رحمو اهلل، ولم ينجز منو إال المقدمة التي ضمنها الكبلـ على علـو الحديث 
أف  وقواعده، وذكر المؤلفات فيو، واإلشارة إلى بعض رجالو، ثم شرع في كتاب الطهارة إلى

ـ(، 1994ىػ/1414وصل إلى الكبلـ عن أعضاء الوضوء، وقد قمت بتحقيقو ونشر عاـ )
 ويجري اآلف إعادة طباعتو ضمن مكتبة السيد صاـر الدين.

) منقح األنظار الموصل إلى ىداية األفكار. في الفقو، وىو )شرح للهداية(، ذكر األستاذ 
(، 3951تبة المتحف البريطاني رقم )الوجيو: أف منو نسخاً في مكتبة آؿ الهاشمي، ومك

 ومكتبة السيد محمد بن محمد الكبسي، ومكتبة السيد محمد عبد العظيم الهادي.
) مسائل اإلمامة. وىي رسالة صغيرة عبارة عن تعليق على ما دار من حوار بين اإلماـ عز الدين 

تها ضمن ذلك الحوار، والعبلمة النجري، والعبلمة البكري حوؿ مسألة قطعية اإلمامة. وقد حقق
 وىي حين كتابة ىذه السطور جاىزة للطبع.

) الجوىر الفائق واللفظ الرائق، في الرد على بعض العلماء، قاؿ الوجيو: منو نسخة في مكتبة 
، 135مجاميع( كما في مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمن  89الجامع الكبير الغربية )

 للحبشي.
المذىبة. قاؿ الوجيو: منو نسخة مصورة في مكتبة السيد محمد ) الفصوؿ المنتخبة والطرازات 

 صفحة. 324عبد العظيم الهادي في 
 ولو بحوث ورسائل وفتاوى كثيرة لم نقف عليها، ولكن مترجميو ينقلوف منها ويشيروف إليها.

(1/55) 

 

 الشعر واألدب
مات فائقة، وقد سخر حاز السيد صاـر الدين جانباً من األدب، فكانت لو أشعار رائقة، ومقا

قدرتو في ىذا الجانب على نظم الفوائد، وتقييد الشوارد، فقد ذكر ولده الهادي وابن أبي 
الرجاؿ أف لو كتاباً حسناً في )الحروؼ العربية(، ونشر لو المحقق الحبشي مقامة بعنواف: 

من األدب  )المقامة النظرية والفاكهة المخبرية والحديقة العنبرية(، ضمن كتابو )مقامات
 اليمني(.

ولو القصيدة المشهورة بػ)جواىر األخبار(، وتعرؼ بالبسامة، وىي منظومة، تشتمل على مائتين 
 وأربعين بيتاً مطلعها:

 الدىر ذو عبر عظمى وذو ِغَير ... وصرفو شامل للبدو والحضر
علي، وانتهاء باإلماـ ذكر فيها طرفاً من السيرة النبوية، ثم سير األئمة الدعاة، ابتداًء من اإلماـ 



 ـ(.1494ىػ/900عز الدين بن الحسن المعاصر لو، والمتوفى سنة )
ـ( المشهورة، 1134ىػ /529عارض بها بسامة عبد المجيد بن عبدوف الفهري المتوفى سنة )

 والتي رثى بها ملك بني األفطس، والتي مطلعها:
 والصور الدىر يفجع بعد العين باألثر ... فما البكاء على األشباح

ولها ذيوؿ كثيرة، ذكر زبارة طرفاً منها في )خبلصة المتوف(، ولها شروح كثيرة، ونسخها متوفرة، 
ذكر األستاذ الوجيو: أف لها عدة نسخ في الجامع الكبير بصنعاء، وفي كل من األمبروزيانا، 

 وبرلين، والفاتيكاف، والمتحف البريطاني.
دية، وتخمسيها ألحمد بن سعد الدين المسوري )خطية( ولو قصيدة في التزود من التعاليم الزي

 ذكرىا بروكلماف في المتحف البريطاني.
 ومن شعره ما ذكره مترجموه:

 وإني وحبي للنبي وآلو .... وما اشتملت مني عليو ُضلوعُ 
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 وإف أفَػَلت منهم شموس َطَوالع .... يكوف لها بعد األفوؿ طلوع
 نظمو .... ألذ من الماء القراح بديعكما قاؿ قيس بن الذَّريح و 

 إذا أمرتني العاذالت بهجرىا .... أِبْت َكِمداً من قولهن صديع
 وكيف أطيع العاذالت وىجرىا .... يؤرقني والعاذالت ُىُجوع

 أبى اهلل لي غير التََّشيُّع مذىباً .... ومن المني فيو فلست أطيع
 لي َرْوضة ورَبِيعبني المصطفى لي أسرة وَجَماعة .... ومذىبهم 

ْثُت عن قوؿ غيرىم .... وإف حدثوني عنهم َفَسِميع  أَصمّّ إذا ُحدّْ
 وباهلل إني في التََّشيُّع واحد .... وإف كثرت منهم لَديَّ جموع

قالوا: ومن أعذب ما جرى منو ما أجاب بو اإلماـ الهادي عز الدين بن الحسن رحمو اهلل، وقد  
فتولى الجواب عن والده، وكتبو والده بخطو وقاؿ: وىذا الجواب  كتب اإلماـ إلى والده كتاباً 

للولد إبراىيم، مالي فيو إال الرقم بالقلم، ومن يشابو أبَاُه فما ظََلم، فكاف من الجواب ىذاف 
 البيتاف.

 أِعزَّ الهدى منا عليك تحية .... تخصك ما ىبت صباً وجنوب
 منا ومنك قلوب لئن بَػُعَدْت منا ومنك منازؿ .... َلَما بعدت

(1/57) 



 

 شيء من صفاتو
كاف السيد صاـر الدين على جانب عظيم من العبادة والزُّىد والصبر والخشية هلل في السّْر 

والَعَلن، وكاف شغوفاً بالقراءة، ال يفتر عن المطالعة، فقد كاف مع كبر السن، وضعف البصر، ال 
بالسراج قبل وقت المغرب ليكمل  يصبر عن المطالعة، فقد ذكر مترجموه أنو كاف يؤتى

 مطالعتو.
وذُِكر من عظيم ورعو أنو كاف في مْنزلو مكاف يفد إليو الطلبة، وكاف فيو بساطاف من الصدقة، 
 وكاف يحتاج المرور فيو، فكاف ال يأمن حتى َيطوي البساطين عن موضع مروره؛ لئبل يطأىما.

 ند مخالفيو، والنظر فيو بروية وتثبت.ومن صفاتو اإلنصاؼ عند الحوار، واالطبلع على ما ع
وكاف حليماً يحسن الظن بالناس، ويحمل مخالفيو على أحسن المحامل، وال يكفر وال يفسق 

 باإللزامات، كما نجد ذلك جلياً في كتبو وقصائده.
وكاف الفضبلء في زمانو يعترفوف بفضلو، ويقروف بَشَرِفو ونبلو، فكاف القاضي العبلمة محمد بن 

يم الظفاري يزوره في كل جمعة في غالب األحواؿ، وكذلك الفقيو العالم الصالح علي بن إبراى
 يحيى العلفي كاف يزوره في كل جمعة، وكاف يجهش بالبكاء حاؿ رؤيتو.
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 شيء مما قيل عنو
لم ُيخف كل من تحدث عن السيد صاـر الدين إعجابو بو، وتقديره لمقامو العلمي، مهما كاف 

عصره وبلده، فلم أقف على ذكر عابر، أو ترجمة مقصودة للسيد صاـر الدين، إال وقد مذىبو و 
تضمنت ثناًء عليو، ومدحاً وتعظيماً لو، وذلك يدؿ على جبللة قدره، وعلو مْنزلتو، ولعل من 

سعادة المرء وتوفيقو كثرة ثناء الصالحين عليو، لذا رأيت أف أعرض للقارئ الكريم شيئاً مما قيل 
 عنو:

* قاؿ ولده السيد الهادي كما في )مطلع البدور(: أربى على األوائل بكثرة اإلطبلع، ومبلزمة 
الدرس آناء الليل وأطراؼ النهار، وإمرار ذىنو على أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين، وقلمو 
على جميع ما وجد من فائدة فيها، وكاف ذلك بداٍع لم يعارضو صارؼ وال مانع، وإعراض عن 

 أشغاؿ الدنيا ومبلذىا مع ما أمده اهلل لذلك من إعانتو. جميع
وقاؿ: كاف لو اطبلع كامل على أخبار المتقدمين والمتأخرين من أىل البيت وغيرىم، وفي علم 

رجاؿ الحديث، واألنساب العامة والخاصة، وأحواؿ الناس وأيامهم، والمصنفين، وأسماء 



ي )علم األسماء(، و)علم الصنعة(، وإجازات في الكتب، وأخبار التواريخ، ولو مشايخ وطرؽ ف
.  ذلك، وفي سائر العلـو
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* وقاؿ السيد الجليل أحمد بن عبد اهلل الوزير في )تاريخ بني الوزير( أنَّى لئلنساف ِلَساٌف يفصح 
عن بعض فضائل ىذا اإلماـ، أو قلم ينسخ غبللة أوصافو الحميدة، كبل.. إنها لََتِكلُّ األلسنة 

األقبلـ، أربى على نحارير علماء األوائل، وحقق دقائق الفنوف تحقيقاً يقاؿ للمتطاوؿ إليو أين و 
الثريا من يد المتناوؿ، وجمع أسباب الَمَحاِمد والفضائل جمعاً ال يدخل تحت رجاء الراجي، 
ة، وال أمل اآلمل. إلى أف قاؿ: عطية إلهية، ومنحة سماوية، وسعادة حقيقية، وخصائص مصطفويَّ 

 واهلل يختص برحمتو من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.
* وقاؿ العبلمة صبلح بن أحمد المهدي في )الدراري المضيئة(: اإلماـ الفهاـ، والنحرير 

القمقاـ َعلم الهدى، أحد مصابيح الدجى، معدُؿ ميزاف المعقوؿ والمنقوِؿ، ومفصَّل غوامُض 
العلَماء األماِثل، صاـر الملِة والدين، العين النَّاظرة الفروع واألصوؿ، صدر األفاِضل، وعمدُة 

في العترة المطهرين، المعظم الممجد، إبراىيم بن محمد، رحمو اهلل رحمًة واسعة، وغفَر لو 
 مغفرًة جامعة.

* وقاؿ العبلمة الجبلؿ في )نظاـ الفصوؿ(: السيد العبلمة َخاَتم خنصر العترة النبوية، وَخاِتم 
السوية، بقية ينابيع العلم الغزير، صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير، رفع اهلل  محققي طريقتهم

 رتبتو في الجنة، وجزاه أفضل ما جزى ىادياً إلى ُسنَّة.
*وقاؿ ابن أبي الرجاؿ في )مطلع البدور(: اإلماـ الكبير، الحافظ الشهير، ترجم لو األعبلـ،  

 د أحمد بن عبد اهلل، وغيرىما.كولده الهادي بن إبراىيم، والعبلمة السي
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* وقاؿ السيد صاـر الدين إبراىيم بن القاسم في )طبقات الزيدية(: كاف السيّْد صاـر الدين 
مبرزًا في علـو االجتهاد جميعها، متألهاً مشتغبلً بخويصة نفسو، حافظاً لئلسناد، وإماماً للزىاد 

باب الفضائل، مطلعاً على أخبار األوائل واألواخر، والعباد، مستدركاً على األوائل، جامعاً ألس
 مربياً على نحارير العلماء.

* وقاؿ السخاوي في )البرؽ البلمع(: كهل فاضل من أدباء صنعاء الموجودين بعد السبعين 



 وثمانمائة.
* وقاؿ الشوكاني في )البدر الطالع(: العبلمة الكبير، مصنف الهداية، والفصوؿ اللؤلؤية، برع 

 جميع الفنوف، وصار المرجع في عصره، والمشار إليو بالفضل.في 
* وقاؿ العبلمة أحمد بن محمد الشرفي في ) الآللئ المضيئة(: كاف من عيوف العترة عليهم 

 السبلـ وأعبلمهم وفضبلئهم في أوانو.
ًا * وقاؿ العبلمة عبد اهلل بن اإلماـ الهادي الحسن القاسمي في )الجواىر المضية(: كاف مبرز 
في العلـو جميعها، حافظاً لئلسناد، وإماماً للزىاد، متطلعاً على أخبار األوائل واألواخر، لو 

 المصنفات المفيدة.
 * وقاؿ الزركلي في )األعبلـ(: فاضل من ُمْجَتِهِدي الزيدية في اليمن، كاف لو اشتغاؿ بالتاريخ.

ؿ، وصاحب التصانيف المفيدة .. * وقاؿ زبارة في )خبلصة المتوف(: ىو إماـ المعقوؿ والمنقو 
 لو إطبلع كبير على أخبار األولين واآلخرين.
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 من المحن التي أصابت المؤلف في آخر عمره
يذكر في كتب السير والتاريخ أف السيد صاـر الدين ابتلي في السنوات األخيرة من عمره بمحن 

ستهدؼ بيتو بالمنجنيق عندما شتى، ومن ذلك أف السلطاف عامر بن عبد الوىاب الطاىري ا
ـ(، وبعد استيبلئو عليها، أخذ ولديو الهادي وأحمد  1505ىػ/ 910حاصر صنعاء سنة )

كرىائن مع األمير أحمد بن الناصر، وأراد أف يلحقو بهم، فأقسم باهلل أنو لن يْنزؿ، فتركو 
أراد السلطاف أف يتقرَّب السلطاف، وبَػرَّت قسمو بعد علم السلطاف بما لو من المْنزلة الرفيعة، ثم 

 إليو بمعونة فرفضها.
 ـ(.1517ىػ/ 923فأما الهادي فُأخذ إلى "رداع" ثم نقل إلى تعز حيث توفي بها سنة )

وأما أحمد فأخذ إلى تعز، فأقاـ على التدريس بجامع تعز، وىنالك عاودتو األمراض، وكاف 
 والده يرؽ لو كثيرًا.. وكتب إلى والده:

 با .... من تعز زاد قلبي وصباكلما ىبت جنوب وص
 يا ليالينا التي قد سبقت .... وقضينا من ىواىا عجبا

 يا رعاكن إلهي كلما .... فَػْرُخ قمري تغنى طربا
 ىل أراكن بعهدي ُحفَّظا .... أـ تناسيتن ما قد ذىبا

 ثم حاؿ الحوؿ منا بعدىا .... باقتراف مثلما أيدي سبا



 ها:ومن جوابات والده عليو قصيدة من
 على أحمد منا سبلـ مضاعف .... سبلـ خليل غاب عنو خليلو

 وقفنا على نظم أتى منو رائق .... تضمن ما يشفي القلوب فصولو
 وبالغ في شكوى تفرؽ شملنا .... وشق بو أمر البعاد وىولو
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 وفاة المؤلف وشيء من مراثيو
عشر شهر جمادى اآلخرة سنة  توفي رحمو اهلل قبل العشاء اآلخرة من ليلة األحد ثاني

ـ( بصنعاء، وقبره رحمو اهلل في جربة الروضة في صنعاء عند قبور 1508أكتوبر  8ىػ/ 914)
أىلو رضي اهلل عنهم، وىو مشهور مزور، وفجع الناس بموتو، واىتزت لو الببلد اليمنية طواًل 

 وؿ شعرًا في مبلغ عمره:وعرضاً، واجتمع أناس بالجوامع للقراءة عليو ثبلثة أياـ. وفيو من يق
 إلى الثمانين انتهى سنينو .... قد كاد يبلغها تماماً أو قد

 لم يُلق إال قارياً أو ُمْقرِياً .... أو كاتباً أو ساجداً في المسجد
ورثاه السيد البليغ المفوه عز الدين محمد بن المرتضى بن محمد بن علي بن أبي الفضائل 

 فقاؿ:
 مكاـر .... ووقع الخطوب المعضبلت العظائمنعم ىكذا موت العلى وال

 وغربة ىذا الدين حتى غدا كما .... حكى المصطفى مستغرباً في العوالم
 نعزّْي بنبراىيم دين محمد .... ومذىب يحيى بن الحسين بن قاسم

 وتصنيف كتب في العلـو مفيدة .... وتحقيق أخبار وضبط تراجم
 واه محكماً كل عالموكل حديث ثابت األصل مسند .... صحيح ر 

 ونحٌو حكاه سيبويو وشيخو .... وتصريف ألفاظ وخط رواقم
 ونبكي أعاريض الخليل بن أحمد .... وعلم المعاني بعده أي ىايم

 وتندبو األقبلـ والصحف جملة .... ويبكيو منثور ومنظـو ناظم
 ينوح عليو كل فضل ورتبة .... بناىا ألوالد الوصي وفاطم

 الفصاحة عابس .... وقد كاف مسروراً ضحوؾ المباسموِمْن َفقده وجو 
 ترى بعده روض الببلغة ذاوياً .... وقد كاف مخضرًا بديع الكمائم

 وأما تواريخ الزماف فقد خلت .... وُعطّْل منها كل آت وقادـ
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 لقد كاف للدين الحنيف دعامة .... فهل قاـ بيت قد خبل من دعائم
 موسماً .... ألخذ أصوؿ الدين أسنى المواسملقد كاف غيثاً لؤلناـ و 

 فقصت خوافي ريشو وتطايرت .... وألحق خافيها بقص القوادـ
 أبا أحمد جوزيت عنا برحمة .... وقد سدت من ساع إلى اهلل قادـ

 ولو كاف مقبوالً فداء لميت .... فديناؾ يا خير الهداة األكاـر
 كأحبلـ نائموكنا بأمواؿ نقيك وأنفس .... ولكنما الدنيا  

 فقد طاؿ ما أحييت في غسق الدجى .... وقمت بها هلل أفضل قائم
 وبالصـو قد قضيت كل ىجيرة .... فبوركَت من محي مصل وصائم

 ويا غائباً ال يرتجى منو أوبة .... عليك دموع العين مثل الغمائم
 لئن كنت عنا غائباً فقلوبنا .... لديك جزاؾ اهلل أزكى المراحم

 واصلت حوراً كواعباً .... وممدود ظل سجسجي النسائمىجرت وقد 
 عليك أبا الهادي سبلـ ورحمة .... من اهلل ما ناحت سواري الحمائم

 رحمو اهلل رحمة األبرار، وأسكنو جنات تجري من تحتها األنهار.
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 مصادر الترجمة:
 أحمد بن عبد اهلل الوزير. -خ  –ػ تاريخ بني الوزير 

 خ. –للعبلمة يحيى بن حميد المقرائي.  ػ مكنوف السر
 ػ الدراري المضيئة شرح الفصوؿ اللؤلؤية ػ خ ػ.

 ػ نظاـ الفصوؿ ، للعبلمة الحسن بن أحمد الجبلؿ ػ خ ػ.
 ػ مطلع البدور ومجمع البحور للقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ ػ خ.

 ػ. ػ طبقات الزيدية الكبرى لصاـر الدين إبراىيم بن القاسم ػ خ
 ػ مآثر األبرار لمحمد بن علي الزحيف ػ خ ػ، وىو أحد شروح البسامة.

 ػ الآللئ المضيئة ألحمد بن محمد الشرفي ػ خ ػ، وىو أحد شروح البسامة.
 ػ طبقات الزيدية الصغرى )المستطاب( ليحيى بن الحسين ػ خ ػ.

 ػ مقدمة الفلك الدوار. لمحمد عزاف.
 دين المؤيدي ػ خ ػ.ػ لوامع األنواع للعبلمة مجد ال



 .32ػ  1/31ػ البدر الطالع للشوكاني 
 .66ػ  1/65ػ األعبلـ للزركلي 

 ػ مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمن للحبشي.
 .1/21ػ َىِديَّة العارفين للبغدادي 

 .1/101ػ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
 .126ػ اللطائف السنية للعبلمة الكبسي 

 جم رجاؿ الزيدية. للعبلمة القاسمي ػ خ ػػ الجواىر المضية في ترا
 .85ػ األدبيات اليمنية لكارؿ برولكماف 

 ػ مجموع بلداف اليمن وقبائلها، للعبلمة الجرافي.
 ػ خبلصة المتوف في أنباء ونببلء اليمن الميموف. الجزء الثالث.

 .203ػ  199ػ المقتطف من تاريخ اليمن للقاضي عبد اهلل الجرافي 
 .240ػ  234اث اليمني في المتحف البريطاني لحسين العمري ػ مصادر التر 

 ػ أعبلـ المؤلفين الزيدية لؤلستاذ عبد السبلـ الوجيو.
 ػ ىجر العلم ومعاقلو، للقاضي إسماعيل األكوع.
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 ىذا الكتاب
حظي ىذا الكتاب بمكانة مرموقة وشهرة واسعة عند المهتمين بفن أصوؿ الفقو، السيما في 
أوساط علماء ومثقفي الزيدية، وصار المرجوع إليو بينهم، والمعتمد عليو عندىم، وطار في 

األوطاف كلَّ مطار، وصار معتمداً في النواحي واألمصار، حتى قيل عنو: "لم ير مثلو في كتب 
 القدماء، ولم تسمح بمثلو أنظار العلماء.

 فاضل"ىو الشمس إال أنو في دفاتٍر ىو البدر لكن في سماء األ
وقد سلك المؤلف في تصنيفو منهج التوسط بين اإليجاز واإلسهاب، عند المقارنة بمصنفات 
معاصريو وَمن سبقهم، وىو ما أشار إليو في المقدمة بقولو: "ولم أبالغ في اختصارىا َصوناً لها 

يف، عن اإللغاز، وال في بسطها لمنافاتو لئليجاز، مع اقتفاء منهج المختصرين من أىل التصن
 في حسن التهذيب والتَّرصيف، وإبراز المعنى الخفي اللطيف، في إْبرِيز اللفظ الجلي الطَّريف".



وبذؿ جهداً جهيداً ليجعل من فصولو ىذه: " لباٌب نُزَِع ِقْشُره، وُعباٌب ال ُيدرؾ قعره، محيطة 
 ِبُزَبد المختصرات، ومحاسن البسيطة من األمهات المعتمدة? -على صغر حجمها  -

والمصنَّفات اْلُمْنتػََقدة"، فاقتصر على المفيد المهم، مما دوَّنو كبار العلماء السابقين، مع إشارة 
خاطفة إلى تفاصيل يفهمها المتمكن في ىذا الفن المتضلع فيو، وىذا مما اضطر المؤلف أف 

يعيد النظر في كتابو عدة مرات، فقد جاء في بعض حواشي الكتاب أف لو ثبلث مسودات:  
 برى، ووسطى، وصغرى، والوسطى ىي التي اعتمدىا المؤلف وبيضها.ك
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وإلى جانب الدقة واالختصار حرص المؤلف أف يجعل من فصولو ىذه موسوعة جامعة آلراء 
العلماء من مختلف المذاىب والتوجهات، فقاؿ: "َوَرصَّْعُت جواىَر ِعقدىا الُمَذىَّب، بأقواؿ 

أخروف للمذىب وأضفُت إليها من مذاىب شيوخ العدؿ والتوحيد، ما ىو أئمتنا وما َلخََّصو المت
أعذب من الفرات وأحلى من َجنى التَّوحيد، ومن مذاىب غيرىم من علماء األمة األحمدية، 

 وحكماء العصابة المحمدية".
وذلك ما لمسو العبلمة صبلح بن أحمد المهدي فبادر إلى شرحو، ووصفو بقولو: "بحر محيط 

كل مزيد وبسيط، كم جمع من الجوامع، وفتش من مخبَّآتها مستورًا، فيو كفايَة   بمستصفى
لتقويم قسطاس األصوؿ وتهذيُب أغصانها، وىو معيار لتحصيل معاني الفروع وتعديل أركانها، 

 قد حوى الحاوي، وأجرى أنهار فراتو والعطشاف بها راوي".
نب الخوض في التعليل، واإلكثار من وترؾ المؤلف في كتابو ىذا الكبلـ على األدلة، وتج

التفصيل والتمثيل، مكتفياً بوضوح العبارة وسبلستها، تاركاً للشراح بذلك مجاالً واسعاً، وذلك 
ما أشار إليو بقولو: "َوَجرَّدتها عن األمارات واألدلَّة، إكتفاء بشموس مسائلها واألىلَّة، وتسهيبًل 

 صولها، وحثاً لئلخواف على شرح ُفُصولها".لحفظها، وتقليبلً للفظها، وإحالة إلى أ
 ويبلحظ أف للمؤلف منهجاً مميزاً في عرض المسائل وتقديم المعلومات:
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ػ أما في تقديم الفكرة، فننو يبدأ في الغالب بتصوير المسألة من خبلؿ تصورىا بالتعريف أو 
بنمكانية المسألة? ثم وقوعها، نحوه، ثم يوزعها في محاور وبنود، يرتبها حسب األىمية، فيبدأ 

ثم حكمها، ثم أثرىا وما يترتب عليها، متعرّْضاً في جميع ذلك لذكر ما ُعرؼ من الخبلؼ بين 



العلماء في تلك البنود، وقد يختلف أسلوب العرض باختبلؼ أىمية المسألة وحساسيتها، 
 نها ما ليس كذلك.فمنها ما يحتاج إلى تطويل وتفصيل بحيث توزع بنودىا في عدة فصوؿ، وم

ػ وأما في عرض الخبلؼ، فننو يبدأ في الغالب بذكر الرأي المطلق في المسألة، إيجاباً أو سلباً، 
ويردفو بذكر مناقضو في الطرؼ اآلخر، ثم يذكر اآلراء المفصّْلة أو المتوسطة، ثم يختم بذكر 

 المتوقفين إف كاف َثمَّ متوقف.
نو تارة يذكره أواًل? وتارة يذكره آخرًا، وتارة يذكره عند أي ػ أما المختار للمؤلف ومن وافقو فن

قوؿ موافق، فيقوؿ بعده: وىو المختار، وقد ذكر في بعض الحواشي أنو يريد بذلك المختار 
 للمذىب.

ػ وأما في التقسيم والتفريع في المسائل الطويلة والمتداخلة، فننو يأخذ في ذكر التقسيمات 
 لتفاصيل رتبة رتبة، حتى يصل إلى أدقها.الرئيسة، ثم يتدرج إلى ا

وقد حرص المؤلف ػ في جميع ذلك ػ على أالَّ يهمل جانب التمثيل؛ لما لو من أثر في تصوير 
 المعنى وإيصالو إلى الذىن. وفي اتجاه آخر يبلحظ أنو نادراً ما يذكر أسباب األقواؿ ودوافعها.

 :ولعل من أىم مميزات ىذا الكتاب إلى جانب ما تقدـ
 ػ أنو يعد من أجمع كتب األصوؿ ألقواؿ العلماء من سائر المذاىب اإلسبلمية.
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ػ أنو يفصل آراء علماء الزيدية في معظم المسائل، وىذا الجانب نادر في كتب األصوؿ 
 المطبوعة.

ػ أنو يذكر في معظم األحواؿ جذور المسائل المختلف فيها ويبين ما تفرع عليها، وبذلك 
 بب اختبلؼ المختلفين، فتتبلشى مع ذلك ظنوف السوء، وتختفي األحكاـ الجائرة.يتضح س

 ػ أنو حظي بعناية كبيرة من المختصين فقرؤوه وعلقوا عليو، وناقشوا كثيرا من مسائلو بنسهاب.
ػ أف كثيراً من مؤلفي الزيدية بعد المؤلف اعتبروه مصدراً أساسياً أكثروا من الرجوع إليو 

 يو.واالعتماد عل
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 شروح الفصوؿ
لقد أدرؾ جملة من العلماء أف ىذا الكتاب من المتوف الجامعة واألصوؿ المحيطة الواسعة 



فتبادروا إلى شرحو والتعليق عليو، وفك غوامضو، حتى قاؿ العبلمة صبلح بن أحمد وىو أحد 
عناؽ، شاىدة شراحو: "وكم رأيت جمعاً من الحذاؽ ِىَمُمهم نحو اقتناص شوارده ممتدة األ

النواظر شاخصة األحداؽ، شوقاً إلى استخراِج معانيو والتقاط جواىرىا، واقتناء حائز كنوزه من 
حفايرَىا، كم لهم من أفئدة تهوي إليو، وأكباد حراء صاديٍة ىائمٍة عليو، وِفَكٍر جاثية خاضعٍة بين 

ئفو بالحواشي واألطراؼ، يديو، ورغبات موثقٍة بأعنة الخيوؿ لديو، معتصمين في استنباط لطا
قانعين في بحار علوِمو عن اللؤلؤ باألصداؼ، ال تحل أيِدي النَّظِر ُعَقد ُمْعِضلو، وال يُفتح بناُف 
البياِف أبواَب مقَفلو، وال يدرؾ األوَىاـ ظاىر مفصَّلو، فعذاريو تحت الحجب مستورة، وحرائره 

 في خياـ األستار مقصورة".
لتحقيق على أسماء جملة من شروح ىذا الكتاب، التي تعكس مدى وقد وقفت أثناء البحث وا

 اإلىتماـ بو، واطلعت على بعضها، منها:
* شرح الفصوؿ اللؤلؤية، للشيخ المحقق العبلمة لطف اهلل الغياث، المتوفى سنة 

، وىو  1625ىػ/1035) ـ( ذكره ابن أبي الرجاؿ وقاؿ: لم يتممو، لعلو بلغ فيو إلى العمـو
 منقح مفيد.كتاب محقق 

* شرح الفصوؿ اللؤلؤية، للعبلمة المحقق أحمد بن محمد بن لقماف، وىو أحد مشاىير علماء 
ـ(. أشار إلى ذلك الشرح ابن أبي الرجاؿ 1629ىػ/1039الزيدية، مات في شهر رجب سنة )

 في مطلع البدور.
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بلح بن أحمد بن المهدي، * الدراري المضيئة الموصلة إلى شرح الفصوؿ اللؤلؤية، للعبلمة ص
ـ(. يقـو مركز التراث 1634ىػ/1044أحد العلماء األفذاذ، توفي في ذي الحجة سنة )

 والبحوث اليمني على نشره.
* شرح الفصوؿ من علم األصوؿ، للعبلمة صبلح الدين بن أحمد بن عز الدين بن الحسين بن 

 ـ(.1659ىػ/1070اخر سنة )عز الدين بن الحسن بن عز الدين بن الحسن، المتوفى في أو 
* نظاـ الفصوؿ شرح الفصوؿ اللؤلؤية، للعبلمة الكبير الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن 

ـ(. يقـو مركز التراث 1673ىػ/1084صبلح الجبلؿ الحسني اليمني، المتوفى سنة )
 والبحوث اليمني على نشره.

بن محمد بن يحيى سبلمة * شرح الفصوؿ اللؤلؤية في األصوؿ الفقهية، للعبلمة علي 
الصنعاني، من أصحاب اإلماـ المؤيد محمد بن القاسم، توفي بصنعاء في شهر رمضاف سنة 



 ـ(. ذكره ابن أبي الرجاؿ، وصفو زبارة بأنو شرح عظيم.1679ىػ/ 1090)
 

**** 
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 عملي في تحقيق الكتاب
األلفاظ بدقة على ذات المعاني، تتميز المتوف بأنها قليلة اللفظ، دقيقة التركيب، بحيث تدؿ 

ليس ذلك فحسب، بل وال بد أف يفيد اللفظ فيها معاني أخرى، تستخرج من المفاىيم 
واإلشارات، ىذا جانب، وجانب آخر ىو أف علم أصوؿ الفقو من أكثر العلـو تعقيداً وأوسعها 

إلى تَػرُّيث  خبلفاً وأكثرىا مصطلحات وضوابط، لذلك يحتاج تحقيق أي كتاب من ىذا القبيل
وتأمل، وتدقيق ومراجعة لكل نقطة إعجاـ، أو فصلة ترقيم، إلى جانب تذوؽ للنص، واستيعاب 

لمعانيو؛ لتقدـ على وجهها الصحيح، وقد عملت في ذلك جهدي، وبذلت ما بوسعي، 
 والكماؿ هلل وحده. أسأؿ اهلل أف يجعل عملي ىذا خالصاً لوجهو الكريم.
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 وضبط النص وتصحيح
* بعد أف اخترت النسخة المناسبة دفعتها للكمبيوتر للصف، ثم قابلت المصفوفة على أصلها 

النسخة )أ( وعلى النسخة )ب( مقابلة دقيقة، وأثبتُّ المناسب مما اختلفت فيو النسخ في 
األصل بعد التحقق من ذلك، ونبهت على ما في النسخ األخرى في الهامش. ثم راجعت ما 

عناه غير مستقيم؛ على المتن المضمن في )شرح الدراري( للعبلمة صبلح أشكل أو وجدت م
 بن أحمد المهدي، أو شرح )نظاـ الفصوؿ( للعبلمة الجبلؿ.

* قرأت المخطوطة بعد المقابلة بتأمل، وأصلحت األخطاء اإلمبلئية وىي كثيرة، والنحوية وىي 
 .قليلة بعد التأكد منها، ونبهت على ما فيو غموض في الهامش

* ضبطت الكلمات المحتملة ألكثر من معنى، وكذلك األسماء المشتبهة. وما كاف شديد 
 االشتباه أو الغرابة وضحتو في الهامش.

* راجعت اآليات المذكورة في الكتاب على المصحف، وأشرت إلى مواضعها فيو، بذكر اسم 



] [، وميزت كبلً من السورة ورقم اآلية، وجعلت ذلك بعد اآلية مباشرة بين معكوفين ىكذا 
 اآليات وتخريجها بخط مختلف.
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 توزيع النص
من المبلحظ في ىذا الكتاب أف مؤلفو اقتصر على وضع عناوين لؤلبواب، وَضمَّن كبلً منها 

فصوالً تتناوؿ مواضيع مختلفة، وقد رأيت أف أضع عناوين للمباحث ذات المعاني المترابطة؛ 
 ر محتويات الكتاب.لتساعد القارئ على َتَصوُّ 

* قطعت النص إلى فقرات ذات معنى مترابط، ثم قسمت الفقرات إلى جمل، مستخدماً في 
ذلك عبلمات الترقيم المتعارؼ عليها، وقد حاولت في ىذا الجانب أف أبذؿ ما بوسعي لما 

 لعبلمات الترقيم من أىمية في توضيح المعنى وتقريب فهمو، خصوصاً في مختصرات الكتب.
ضعت أسماء أصحاب المقاالت ػ سواء كانوا فرقاً أو جماعات أو أفراد من العلماء ػ بين * و 

 قوسين ىكذا ) (.
* ميزت ما اختاره المؤلف من األقواؿ بقولو: )والمختار(؛ فجعلتو بخط مخالف لخط الفقرات؛ 

 و.ليسهل على الباحث االىتداء إلى مختارات المؤلف سواء كانت لعمـو الزيدية أو لنفس
* أبرزت الفصوؿ في أوائل الفقرات وميزتها بخط واضح ىكذا ) فصل ( ليسهل االىتداء 

 إليها.

(1/74) 

 

 التعليقات والحواشي
فضلت أال أثقل الهامش بتعليقات كثيرة، خصوصاً ما يكوف بمثابة التفصيل والشرح؛ ألف ذلك 

متن، فكانت التعليقات وظيفة الشروح، واقتصرت على ما يساعد القارئ على فهم الكتاب ك
 التي وضعتها في الهامش كالتالي:

 ػ تعليقات لشرح الغريب من األلفاظ اللغوية.
 ، ػ تعليقات لتوضيح ما يحتاج لكشف أو بحث، كأسماء الفرؽ والجماعات، وأسماء العلـو

 والمصطلحات، أو التعريف بكتاب ما.
ي ذلك بما في ىوامش الكتاب وشروحو ػ تعليقات للتمثيل لما لم يمثل لو المؤلف، مستعيناً ف



 وكتب أخرى.
 ػ التنبيو على أىمية بعض الفصوؿ مع إشارة إلى موضوعو وما يهدؼ إليو.

 ػ تعليقات لتبين الغامض من الكبلـ، إما بياف مرجع الضمير أو الكشف عن المعنى المراد.

(1/75) 

 

 التراجم والتخريج
أصحاب المقاالت، وقد بلغت أكثر من تسعين  * ترجمت األعبلـ المذكورين في الكتاب من

ترجمة، ولم أكرر التراجم عند تكرر األسماء، ولم أشر إلى موضع ترجمتو، مستغنياً عن ذلك 
 بفهرس األعبلـ الذي سأضعو في آخر الكتاب.

* خرجت األحاديث التي استشهد بها المؤلف، واقتصرت في ذلك على ذكر مصدر أو 
 حاديث في األصوؿ الحديثية المشهورة.مصدرين؛ ألبين وجود األ

(1/76) 

 

 المقدمة والفهارس
 وضعت للكتاب مقدمة اقتصرت فيها على:

ػ كلمة عن الموضوع، تناولت فيها الكبلـ عن أصوؿ الفقو؛ نشأتو وتطوره عند المسلمين عموماً 
 وعند الزيدية خصوصاً.

عتباره صاحب مشاركة نوعية في ػ كلمة عن الكاتب، وىي عبارة عن ترجمة موسعة للمؤلف، با
 مختلف أبواب الفكر والثقافة.

ػ كلمة عن الكتاب بينت فيها مكانة الكتاب، وأىم مبلمحو ومنهج المؤلف فيو، وما حظي بو 
 من عناية واىتماـ.

ػ كلمة في تحقيق الكتاب بينت فيها منهجي في ذلك وقدمت وصفاً للنسخ المخطوطة التي 
 اعتمدت عليها.

فهارس فقد وضعت: فهرساً لآليات، وفهرساً لؤلحاديث، وفهرساً لؤلعبلـ المترجمين، ػ أما ال
 وفهرساً للمواضيع.

(1/77) 



 

 التنسيق واإلخراج
حرصت على تنسيق الكتاب وإخراجو قبل الطباعة على الكمبيوتر بنفسي، وعملت ما بوسعي 

 على تقديمو في أحسن صورة، والحظت التالي:
رات في الصفحات بحيث ال تترؾ مسافات كبيرة في أوؿ أو آخر *ضبطت السطور والفق

 الصفحة.
 * حرصت على أف تكوف الحواشي في أماكنها المناسبة من الصفحات.

* أفردت صفحة كعنواف لكل باب من األبواب الستة عشرة التي أشار إليها المؤلف في أوؿ 
 الكتاب.

لباب ليتمكن القارئ والباحث من * وضعت لكل باب ترويسة في رأس الصفحة تحمل اسم ا
 الوصوؿ إلى الباب الذي يريده بسهولة ويسر.

* اخترت ما رأيتو مناسباً من الخطوط لكل من: أصل الكتاب، والعناوين، والفصوؿ، واألبواب، 
 والحواشي.

(1/78) 

 

 النسخ المعتمدة
لى علماء نسخ الكتاب متوفرة ولكنها تتفاوت من حيث الخدمة والصحة، فبعضها قرئ ع

 محققين زينوىا بتعليقات وتوضيحات ىامة، وقد اخترت للمقابلة أربع نسخ، ىي:
النسخة: )أ( وىي بخط متوسط في الوضوح وليست معجمة، ويعلو صفحاتها بعض السواد، 

صفحة، حجم الصفحة مع الحواشي  324غير أنها أصح النسخ الموجودة لدي، وتقع في 
 سطرًا. 16إلى  14كل صفحة ما بين   سم عرضاً، في 18سم طوالً و 28

وكتب في آخرىا: وقد ارتفع قلم النسخ عن ىذا الكتاب الجليل : وقت الظهر يـو األربعاء 
الرابع من شهر القعدة أحد شهور سنة سبع وستين وألف سنة وهلل الحمد على تفضلو وإنعامو 

اء ومجيب النداء، ربنا تقبل وأسألو المزيد من كرمو وحسن الخاتمة بلطفو وفضلو إنو سميع الدع
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد 

 وآلو.
نسخ بعناية مالكو سيدنا وبركتنا وعمدتنا الفقيو الفاضل العبلمة العامل كعبة المسترشدين وكهف 

بن قاسم العبدي حفظو اهلل تعالى الضعفاء ومبلذ المؤمنين جماؿ اإلسبلـ والمسلمين محمد 



وجزاه عن اإلسبلـ خيرًا ورزقو وإيانا حفظ معانيو وختم بالصالحات أعمالنا بحق محمد صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم.

وقد كتب على ظهر النسخة أنها قرئت على العبلمة صالح بن مهدي المقبلي في مكة 
قاضي العبلمة عبد الرحمن بن قاسم بن المشرفة.. وآخر التمالك عليها تفيد أنها من كتب ال

 ـ.1989ىػ/ 1410علي مشحم الصعدي سنة 
صفحات، حجم  406النسخة : )ب(، وىي بخط جيد غير أنها غير معجمة، وتقع في 

 12إلى  10سم عرضاً، في كل صفحة ما بين  17سم طوالً و 25الصفحة مع الحواشي 
 سطرًا.

(1/79) 

 

بيل الظهر يـو األحد لعلو ثاني يـو في شهر جمادى في سنة وقد جاء في آخرىا: كاف تمامو ق
سبعة وسبعين وألف سنة )كذا( بعناية سيدنا القاضي العبلمة الفهامة صفي الدين أحمد بن 

محمد بن أحمد بن محمد بن عز الدين السلفي حفظو اهلل وأبقاه ووفقنا وإياه لما يرضيو إنو 
 على كل شيء قدير.

هلل، وأحوجهم إليو: محب آؿ محمد علي بن يحيى الحبشي وفقو اهلل بخط الفقير إلى كـر ا
 تعالى، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وسلم وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

وتظهر التماليك على ظهر النسخة أنها كانت من كتب القاضي العبلمة أحمد بن محمد 
ماء األجبلء آؿ الغالبي، حيث صارت بالقسمة إلى السلفي، وتنقلت حتى صارت من كتب العل

 ـ.1938ىػ/ 1357حسين وصبلح ابني إبراىيم الغالبي سنة 
 1302وتذكر بعض التعليقات أنها ُقرئت على العبلمة الكبير محمد بن عبد اهلل الغالبي سنة 

 ـ.1884ىػ/
بخط جيد  النسخة: )ش(، وىي واحدة من نسخ شرح العبلمة صبلح بن أحمد المهدي، وىي

ُميّْز المتن فيها بالخط األحمر، وىي من مكتبة شيخنا السيد العبلمة المحدث محمد بن 
 الحسن العجري حفظو اهلل.

وكتب في آخرىا: كاف الفراغ من رقم ىذا الكتاب المبارؾ صبح يـو السبت لعلو تاسع شهر 
بعناية موالنا صبلح  صفر الخير من شهور سنة إحدى وأربعين وألف سنة من الهجرة النبوية..

الملة بن صبلح بن أحمد المهدي. ثم كتب بعد ذلك بخط آخر: أنو ُسمع سنة إحدى وأربعين 
 وألف على مؤلفو.



(1/80) 

 

النسخة: )ج(، وىي واحدة من نسخ نظاـ الفصوؿ شرح العبلمة الحسن بن أحمد الجبلؿ 
يقـو بتحقيق ذلك الشرح، على الفصوؿ، وىي بخط األخ القاضي أحمد علي نور الدين الذي 

وىو خط ممتاز، ميز المتن فيها بأقواس، وقد قابلها على نسخة العبلمة الجبلؿ نفسو ونسخة 
 ولده العبلمة محمد بن الحسن.

(1/81) 

 

 ]مقدمة المؤلف[
الحمد هلل رب العالمين، وصلواتو على محمَّد المصطفى األمين، َوَعلى َأخيو األنَزِع البِطين ، 

يّْدة نساء الخلق أجمعين، وَعلى ِسْبطَيهما واألئمة السَّابقين، والمقتصدين من أبنائهم وَعَلى سَ 
 المنتجبين، وعَلى أصحابهم وأتَباعهم إلى يـو الدين. وبعد..

فهذه ُنَخٌب ُمْصَطفاة من أقواؿ أئمتنا، ونُػَغٌب ُمَصفَّاة من سلساؿ َمِعين علمائنا، اعَتَصْرُتها من 
معارفهم الواسعة، واخَتصرتها من قوانين ُمَصنػََّفاتهم الحافلة الَجامعة، َوَرصَّْعُت  أفانين َدْوَحاتِ 

جواىَر ِعقدىا الُمْذىَّب، بأقواؿ أئمتنا وما َلخََّصو المتأخروف للمذىب وأضفُت إليها من مذاىب 
ىم شيوخ العدؿ والتوحيد، ما ىو أعذب من الفرات وأحلى من َجنى التَّوحيد ، ومن مذاىب غير 

من علماء األمة األحمدية، وحكماء العصابة المحمدية، فليثق باحث كنوزىا بنيل أملو، 
 وليستعن كاشف رموزىا بنخبلص نِيَِّتو وعملو.

/ الصحيح ِلَمَعانِيها ِمْنَصفاً علم أنها لباٌب نُزَِع ِقْشُره، 5ومن تأمَّلها ُمْنِصفاً، وجعل فكره /
محيطة ِبُزَبد المختصرات، ومحاسن  -على صغر حجمها  -ا وُعباٌب ال ُيدرؾ قعره، وتيقن أنه

 البسيطة من األمهات المعتمدة، والمصنَّفات اْلُمْنتَػَقدة.

(1/82) 

 

َوَجرَّدتها عن األمارات واألدلَّة، اكتفاءاً بشموس مسائلها واألىلَّة، وتسهيبًل لحفظها، وتقليبًل 
شرح ُفُصولها. ولم أبالغ في اختصارىا َصوناً  للفظها، وإحالة إلى أصولها، وحثاً لئلخواف على

لها عن اإللغاز، وال في بسطها لمنافاتو لئليجاز، مع اقتفاء منهج المختصرين من أىل 



التصنيف، في حسن التهذيب والتَّرصيف، وإبراز المعنى الخفي اللطيف، في إْبرِيز اللفظ الجلي 
ألفاضل: )) المصنفوف حقيقة ىم األوائل (( الطَّريف، على أنو قد قاؿ غير واحد من علمائنا ا

فأما المتأخروف فمصنفاتهم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل؛ إذ األوائل ىم المفجّْروف لعيوف 
الِحَكم الجارية في أنهارىا، والملتقطوف لمكنوف الدُّر الُمودَع في بحارىا، وإف أخطأوا حيناً في 

في َحَلبة الفضل اْلَمْقُفوّْ آثاره، وال شك أف للمتقدـ  / منهم ىو السابق6معنًى أو عبارة، فكل /
فضيلة البلحق المقتدي، نسأؿ  -وإف قصر عنو  -فضيلة السابق المبتدئ، كما أف للمتأخر 

الّلو أف يجعل أعمالنا خالصًة لوجهو الكريم، وِمرقاًة ُموِصلًة إلى جنات النعيم، وىو حسبنا ونعم 
 الوكيل.

(1/83) 

 

 لطالب أصوؿ الفقو من معرفتها مقدمة ال بد
 
 ( فصل مبادئو: َحدُّه، وموضوعو، وفائدتو، واستمداده، وحكُمو1)

ُه ُمَضافاً، فاألصل لغًة: ما يتفرَّع عليو غيُره، وىو في ُعْرِفها: حقيقة في النَّاِمَيات، مجاٌز  أما َحدُّ
 في غيرىا. واصطبلحاً: الدليل.
مر َخِفي، ولو بغير خطاب في األصح . واصطبلحاً: العلم أو والِفْقُو لغة: الِعْلم، أو الظن أل

الظن لؤلحكاـ الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية، وأكثرىا مظنوف، ووجوب العمل بو 
.  معلـو

ه َلَقباً: فالقواعد التي يُػَتوصَّل بها إلى اسِتْنَباط األحكاـ الشرعية الفرعيَّة عن أدلتها  وأما َحدُّ
 قيل: العلم بها أو الظن. وىي: قطعية، وظنية .التفصيلية. و 

 وأما موضوعو: فاألدلة السَّمعيَّة الُكلّْيَّة .
 وأما فائدتو: فالِعْلم بأحكاـ الّلو.

/ 7وأما استمداده، فمن: )الكبلـ(، لتوقف األدلة السمعية الكليَّة على معرفة الصَّانع وصدؽ /
ن الكتاب والسُّنَّة عربية. ومن )األحكاـ(، والمراد: تصورىا الُمبَػلّْغ. ومن )العربيَّة(؛ ألف األدلة م

 بالحد ؛ ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل، ال ُحُصولها، وإالَّ لـز الدَّور .
 وأما حكُمو: فالوجوب على الكفاية.

، والخصوص، والمطلق، والمقيد، والم2) جمل، ( فصل وينحصر في: األمر، والنهي، والعمـو



والمبين، والظاىر، والمؤوَّؿ، والناسخ، والمنسوخ، واإلجماع، واألفعاؿ، واألخبار، والقياس، 
 واإلجتهاد، وصفة المفتي والمستفتي، والَحْظر، واإلباحة، والتعارض، والترجيح.

(1/84) 

 

 ]وضع األلفاظ وأقسامها ومتعلقاتها[
فهو: )المهمل( ، وإف وقعت، فهو:  ( فصل وما َيصحُّ المواَضَعة عَليو؛ ِإف لم تقع3)

)المستعَمل(، ويسمياف: كبلماً عند )جمهور األصوليين(. وينقسم المستعمل إلى: مفرد، 
 ومركَّب.

والمفرد ينقسم عند )جمهور األصوليين والمتكلمين( إلى: ُمِفْيد ، وىو: حقيقة ومجاز، كأسد 
ىو الموضوع بنزاء أمر ال يختص بذات للسَُّبع، والرَّجل الشجاع. وإلى جاٍر مجرى المفيد، و 

دوف أخرى، كشيء ، وال يجوز تغييرىما واللغة بحالها . وإلى: غير مفيد وال جار مجراه، وىو 
الَعَلم، كزيد ، ويجوز تغييره واللغة بحالها. )اإلماـ وبعض األصوليين، وأىل اللغة، والعربية(: بل 

 ىما من المفيد وليسا بمستقلين .
 م إلى: ِخطاب، وإلى غير ِخطاب.والمركب ينقس

 /.8فاألوؿ: ما َقَصد بو المتكلم إفهاـ غيره معنًى من المعاني/
 والثاني: ما جرى على رسم الدرس .

( فصل والمفرد عند )النُّحاة(: ما ال يدؿ جزؤه على جزء معناه، والمركَّب بخبلفو. فنف أفاد 4)
 فو من: اسمين، أو من فعل واسم.نسبة يصح السكوت عليها؛ فهو الكبلـ. وأقل ائتبل

( فصل َودالَلة المفَرد َعلى ما وضع لو: مطابقة، كداللة عشرة على خمستين، وعلى ُجزئو 5)
 َتَضمُّن، كداللتها على خمسة، وعلى الزمو التزاـ، كداللتها على كونها زوجاً.

أنها وضعيَّة . وشرُط اللُّزوـِ   واألولى وضعيَّة اتفاقاً ، والثالثة عقلية اتفاقاً ، واألصح في الثانية
 كونو ِذىنياً، وإف لم يكن خارجيَّاً في األصح. وقد ُتسمى الثبلث وضعيّْة .

(1/85) 

 

( فصل وىو موضوٌع للمعنى الخارجي. وقيل: للذىني. وقيل: للمعنى من حيث ىو ىو. وال 6)
ى الجلي ال الخفي يجب أف يوضع لفظ لكل معنى إال فيما دعت إليو الحاجة ، ووضعو للمعن

إال على الخواص ، كما يقوؿ مثبتو المعاني : الحركة معنًى يوجب تحرؾ الذات . ولذلك 



 ضعف استدالؿ األشعرية على إثبات المعاني القديمة بنحو أنزلو بعلمو .
ـُ حقيقٌة في المسموع، مجاٌز في 7) ( فصل )أئمتنا ، والمعتزلة ، واللغويوف، والنحاة(: والكبل

/ الكبلـ. فُأطلق على التصور مجازاً تسمية لو باسم َما يؤوؿ 9كالنفساني، وىو: تصوُّر /غيره،  
إليو. )األشعرية ( : بل ىو معنًى قديم في الغائب، ُمْحَدث في الشَّاىد، ولفظو مشترؾ بينو وبين 

المسموع. وعن بعضهم: حقيقة في النفساني مجاٌز في غيره. واتفقوا على أف كبلـ األصولي 
 لى المسموع. وفي تسمية الكبلـ خطاباً في األزؿ خبلٌؼ بينهم.ع
( فصل وينقسم إلى: َخَبر وإنشاء؛ ألنو إما أف يكوف لِِنْسَبِتِو خارج في أحد األزمنة الثَّبلثة، أو 8)

ال. األوؿ: الخبر. والثاني اإلنشاء. وُيسمَّى: تنبيهاً . وينقسم الخبر إلى: ِصْدٍؽ وَكِذٍب ال 
بلفاً للجاحظ، وسيأتي. واإلنشاء إلى: أمٍر، ونهي، واستفهاـ َوُيَسمَّى: استخبارًا، غيرىما، خ

، َوتَػَرجٍّ، َوَعْرٍض، ونداٍء وغيرىا .  وإلى: تمنٍّ
( فصل )جمهور المعتزلة(: ولكل منهما حكم يتميز بو عن اآلخر، معلٌل بالفاعل بواسطة 9)

ال حكم لهما. )الشيخ (: للخبر حكم دوف اإلرادة . )المنصور ، واإلماـ، والمبلحميَّة(: 
 اإلنشاء.
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واختلف في األمر لماذا كاف أمراً ؟ فاألقلوف: ال يعلل ذلك. واألكثروف: بل يعلل. فػ)البغدادية 
/ كونو 10، والفقهاء(: لذاتِو. و)أئمتنا، والبصرية ( : إلرادة المأمور بو. )األشعرية(: إلرادة /

 أمرًا.
مفرد إما أف يتَّحد ويتحد مدلولو، أو يتعددا، أو يتحد ويتعدد مدلولو، أو ( فصل وال10)

 عكسو.
فاألوَّؿ: ِإْف منع َتَصوُُّر معناه الشركَة فيو؛ فجزئي حقيقي كزيد ، أو إضافي كالنوع باعتبار الجنس 

. وإال فكلي؛ متواطئ إف استوى، كحيواف ، ومشكّْك إف تفاوت، كالموجود . ثم ىو ذاتي 
 ي، كحيواف ومتنفّْس.وعرض

 والثاني: المتباين، كأسد، وفرس، وثور، ومفترس، وصاىل، وحارث.
والثالث: إف كاف حقيقة في مدلوالتو؛ فمشترؾ كنظر، وناظر . وإال فحقيقة ومجاز كبحر، 

 وزاخر.
 والرابع: المترادؼ، كقعود وجلوس، وقاعد وجالس. وكلها مشتق وغير مشتق.

ُوضع لمعيَّن ال يتناوؿ غيره بوضٍع واحد، فنف كاف التعيين خارجياً، فَػَعَلُم ( فصل َوالَعَلُم ما 11)



الشخص، كزيد، وإال فَعَلُم الجنس كأسامة ، فنف سبق لو وضع في النكرات، فهو المنُقوؿ  
 كأسد ، وإال فهو الُمرَتَجل كعمراف. واسم الجنس: ما وضع لشيء ال بعينو كرجل.

 
 ]مباحث في المشترؾ اللفظي[

/ الموضوع لحقيقتين فصاِعدًا. )أئمتنا والجمهور(: 11( فصل والمشترؾ: اللفظ الواحد /12)
( والبلخي 2وىو ممكن عقبًل، واقٌع لغًة وشرعاً. وأوجَب قـو وقوعو، ونفاه )ثَػْعَلب وأبو زيد)

 واألبهري ( مطلقاً، وقـو في القرآف، وقـو فيو وفي السنة، )والرازي ( بين النقيضين.
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وىو: إما بوضع اللغة فقط، كشفق أو العرؼ فقط، كدابة . أو الشرع فقط، كالصبلة ، أو 
باثنتين منها . )الشيخ، وحفيده ( وغيرىما: أو بمجموعها ، وذلك عند استواء استعمالو فيها. 
ي وىو بعيد. ويكوف بين ضدين، كُجْوف ، ونقيضين: كُقْرء ، ومختلفين، كَعْين ، ال بين مجازين ف

 األصح .
ويعرؼ بالنص عليو ، أو باالستدالؿ بسبق الفهم عند إطبلقو إلى معنيين فصاعدًا، أو بحسن 

 االستفهاـ عنو .
أّف ُمسميات  -وإف كانت نسبتهما إلى مسمياتهما متساوية  -والفرؽ بينو وبين المتواطئ 

 ط.المتواطئ مشتركة في معنى يشملها، ومسميات المشترؾ مشتركة في اللفظ فق
)أئمتنا، والجمهور(: ويصح إطبلقو حقيقًة على كل معانيو غير المتنافية مطلقاً. )أبو ىاشم ، 

/ 12والكرخي ، وأبو عبد اهلل (: يمتنع مطلقاً. )اإلماـ، وأبو الحسين ، والشيخ( وبعض /
األشعرية(: يصح من حيث اإلرادة ال اللغة. وقيل: يصح في النفي دوف اإلثبات . وقيل : في 

 لجمع خاصَّة . )جمهور المتأخرين(: يصح مجازًا.ا
)أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة(: فيجب حملو على جميعها عند تجرده عن القرينة؛ 
لظهوره فيها، كالعاـ، فبل إجماؿ فيو. )أئمتنا(: ومنو )حديث الغدير( . وقيل: يحمل على 

تعالى. فأما المتنافية فُيحمل عليها على أحدىا على البَدؿ، فهو مجمل ، وسيأتي إف شاء الّلو 
 الَبَدؿ حتى يظهر دليل الرجحاف.

والخبلؼ في تثنيتو وجمعو باعتبار معانيو ينبني عند )الجمهور( على الخبلؼ في المفرد ، 
 ومختار أكثر متأخري النحاة منعهما.
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 ]مباحث في الحقيقة والمجاز[
س الشيء. واصطبلحاً: اللفظ المستعمل فيما ُوضع لو ( فصل والحقيقة لغة: الراية، ونف13)

 في اصطبلح بو التخاطب.
وتنقسم إلى: لغوية كأسد للَسُبع. وعرفية عامَّة، وىي: ما ال يتعيَّن ناقلها كدابَّة لذات األربع. أو 

خاصة: وىي ما تعيَّن ناقلها، كاصطبلح أىل كل ِعْلم، نحو الجوىر للمتحيز الذي ال يقبل 
 وشرعية: كالصبلة للعبادة. القسمة.

 /: وىي ما تفيد أكثر منو .13وإلى مفردة: وىي ما تفيد معنًى واحدًا. ومشتركة/
 وإلى مشروطة، كالبَػَلق . وُتسمى: المَقيَّدة. وغير مشروطة: كطويل ، وُتسمى: المطلقة.

وعها، فعند ( فصل والحقيقة الشرعيَّة ممكنة عقبًل، خبلفاً )ِلَعبَّاد( . واختلف في وق14)
)أئمتنا، والمعتزلة، وجمهور الفقهاء(: أنها واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معاف مخترعة 

شرعية، فما نقل منها إلى أصوؿ الدين؛ فحقيقة دينية، كمؤمن وفاسق. وما نقل منها إلى فروعو؛ 
جئة (: لم تقع مطلقاً، فحقيقة فرعية، كالصبلة والصـو والزكاة والحج. )الباقبلَّني ، وبعض المر 

َقل عنها . )الشيرازي ، وابن الحاجب ، والسبكي ( :  بل ىي باقية على حقائقها اللغوية لم تُػنػْ
 الفرعّية واقعة ال الدينية. )اإلماـ، والغزالي ، والرازي(: تدؿ على المعنيين اللغوي والشرعي معًا.

)الرازي(: تدؿ على اللغوي حقيقة، وعلي  ثم اختلفوا؛ فػ)اإلماـ، والغزالي(: تدؿ عليهما حقيقة.
 الشرعي مجازًا، وتوقف )اآلمدي ( .

 وتكوف متواطئة كالحج ، ومشتركة كالصبلة .
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( فصل واللفظ المراد بو البلـز إف قامت قرينة على عدـ إرادة ما ُوِضَع لو فمجاز، وإال 15)
 از إرادتو معو، كطويل النََّجاد ./. وىي: لفظ أريد بو الـز ما وضع لو مع جو 14فكناية /

والمجاز لغة: الُعُبور، واصطبلحاً: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لو في اصطبلح بو 
 التخاطب ، على وجو يصح ، مع قرينة عدـ إرادتو.

. أو خاص: كاستعماؿ  وينقسم إلى: لغوي، كأسد للشجاع. وعرفي عاـ: كدابة لكل ما َدبَّ
 غيره، كالجوىر للنفيس . وشرعي كالصبلة للدعاء. اصطبلح أىل كل علم في

( فصل وىو واقع، خبلفاً )للفارسي ، واإلسفرائيني ( مطلقاً، و)لئلمامية ، والظاىرية ( في 16)
الكتاب، و)للظاىرية( في السنة، وحملوا المجازات الواردة على الحقيقة. )ابن جني (: وىو 



 األغلب في اللغة.
كالحمار للبليد، َوشاَبت ِلمَُّة الليل . ومنعو )السّكاكي ، وابن   ويقع في المفرد والمركب
 الحاجب(: في التركيب .

وإنما يُػْعَدؿ عن الحقيقة ألمٍر يرجع إليها، كثقلها أوجهلها ، أو نحو ذلك كببلغتو أو شهرتو أو 
 نحو ذلك .

لمشابَهة ( فصل وال بد من عبلقة بين المدلوؿ الحقيقي والمجازي، فنف كانت غير ا17)
/، وإف ذكر 15بينهما؛ فالمجاز المرسل، وإال فاالستعارة، فنف ذكر فيها المشبو بو فالتحقيقية /

 المشبو؛ فالمكنى عنها.
 وقد ُحصرت العبلقة بحسب االستقراء في ثبلثة وعشرين نوعاً:

إطبلؽ اسم أحد المتشابهين على اآلخر، إما في شكل، كاإلنساف على الصورة، أو في صفة 
 اىرة، كاألسد على الشجاع، ال على األبخر لخفائها.ظ

 وتسمية الشيء باسم ما كاف عليو، كالعبد. وباسم ما يَػُؤوؿ إليو، كالخمر.
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َزاب. وعكسو .  وإطبلؽ اسم المحل على الحاؿ، نحو َجَرى الِميػْ
على وإطبلؽ السبب على المسبب . وعكسو . واسم الكل على البعض . وعكسو . والمطلق 

 المقيد . وعكسو . والخاص على العاـ . وعكسو .
وحذؼ المضاؼ مع إقامة المضاؼ إليو مقامو، أو من دوف إقامتو ، ويسمى مجاز النقص. 

وعكسو . واسم آلة الشيء عليو . واسم الشيء على بدلو . والنكرة على العمـو . واسم 
 الضدين على اآلخر .

 وإطبلؽ الُمَعرَّؼ على الُمَنكَّر .
 والحذؼ والزيادة، ويسمى مجاز الزيادة .

 وال يخفى تداخل بعضها .
( فصل والّنقل شرٌط في ىذه األنواع اتفاقاً، دوف أفرادىا، وقيل: يشترط فيها، وتوقف 18)

 )اآلمدي(.
/، وابن لؤلب وعكسو ، فلعدـ 16فأما امتناع: نخلة لطويل غير إنساف ، وشبكة للَمِصيد /

 المتناع.تحقق العبلقة إف صح ا
( فصل وتعرؼ الحقيقة: إما بالنص عليها بعينها ، أو بحد شامل، أو بذكر خاصّية . وإما 19)



 باالستدالؿ؛ بسبقها إلى الفهم من دوف قرينة، أو ُعُروّْىا عنها عند االستعماؿ.
 ويعرؼ المجاز: بالنص عليو كذلك. أو باالستدالؿ: بسبق غيره إلى الفهم، راجحاً لوال القرينة،

 أو باستحالة قيامو بما ُعلّْق بو .
  -وَجْمِعو على خبلؼ جمع الحقيقة  -كقولهم للبليد: ليس بحمار   -وفي َمْعرِفَِتِو ِبَصحَّة نفيو 
وامتناع أوامر ، َوَعَدـِ االشتقاؽ منو ، وَعَدـ اطّْراده في مدلولو ؛  -كأمور جمع أمر للفعل 

 ِخبلٌؼ.
، إذ ال  ( فصل )القاسمية ، والشافعي(:20) ويصح أف يراد باللفظ حقيقتو ومجازه، كالمسّْ

 مانع عقلي والَ لغوي، خبلفاً )ألبي حنيفة، وأبي ىاشم، وأبي عبد اهلل(.
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( فصل واألعبلـ ليست بحقيقة وال مجاز، وكذا غيرىا من األلفاظ، بعد الوضع وقبل 21)
 االستعماؿ ال بعده؛ فبل يخلو عنهما أو عن الكناية.

/، واْخُتِلف 17ال تستلـز الحقيقة مجازاً اتفاقاً بين األصوليين؛ إذ من الحقائق ما ال مجاز لو /و 
، كالرحمن وعسى .-وفاقاً )للجمهور(  -في استلزاـ المجاز لها، والمختار   : أنو ال يلـز

اً ، ( فصل والقرينُة لغًة: بعيٌر صعٌب يُقرف بذلوؿ. واصطبلحاً: ما أوجب صرفاً أو تخصيص22)
 قيل: أو تكميبلً . وتنقسم في نفسها إلى: لفظية، ومعنوية.

فاللفظيَّة: اللفظ المستعمل لدفع االحتماؿ في غيره، وتكوف )متصلة(، وىي غير المستقلة 
بنفسها، كتخصيص عمـو الكتاب أو السنة باإلستثناء، أو الصَّْفة، أو الشَّرط، أو الغاية. 

كتخصيص عمومهما بالمستقل منهما أو باإلجماعين   و)منفصلة(: وىي المستقلة بنفسها
 اللفظيين.

والمعنوية: الموضحة إلبهاـ ما سبق من غير لفظ، وتكوف: )عقِليَّة(، ضرورية، وىي: المستندة 
[ وتسمى الحاليَّة. 25إلى العقل ببل واسطة نظر، نحو: ? ُتَدمُّْر ُكلَّ َشْيٍء?]األحقاؼ:

بواسطة النظر كالمخصصة لغير المكلَّفين من عمـو ِخطاب واستداللية: وىي المستندة إليو 
التكليف وما يترتب عليو كالوعيد. )وسمعيٌَّة( وىي: الُمْسَتِند إيضاحها إلى السمع، كالفعل، 
والترؾ، والتقرير المخِصَصة لعمـو الشرع . )وعرفيٌَّة(: وىي المستِنَدة إلى العرؼ، وتسمى 

 العادية .
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بار فائدتها إلى: رافعة، وىي: الموجبة صرؼ اللفظ عن ظاىره، لفظية كانت أو وتنقسم باعت
/: وىي الموجبة قصر العاـ على بعض مدلولو، 18معنوية ، وتختص بالمجاز. ومخصصة /

والمشترؾ على أحد محتمبلتو، وتختص بهما . قيل: وإلى مَكمّْلة، وىي تماـ فائدة خطاب 
 ، ونحوىا من التعلقات المخصوصة . بخطاب أو بغير خطاب كعلل القياس

 ]مباحث في المترادؼ والمشتق[
( فصل َوالمَترادؼ: لفظاف فصاعداً لمعنى واحٍد، وىو َواقٌع عند )أئمتنا، والجمهور(، 23)

خبلَفاً )لثعلب، وابن فارس ( . ويقع كل منهما مكاف اآلخر إال في المتعبَّد بو ، وتكوف من 
 واضٍع أو واضعين.

 التوسعة، وتيسير النظم والنثر، والتجنيس. وفائدتو:
 واألصح أف الحد والمحدود، ونحو: شيطاف ليطاف، غير مترادفين .

( فصل واإلشتراؾ، والنقل، والمجاز، واإلضمار، والتخصيص، والنسخ، خبلؼ األصل ، 24)
 واحتماؿ قوؿ المتكلم ألحدىا، ىو اْلُمِخل بفهم مراده، وال خلل مع انتفائها .

دار اللفظ بين اإلشتراؾ والمجاز فالمجاز أولى لغلبتو. وقيل: بل اإلشتراؾ. )اإلماـ(: يُوكل  وإذا
 إلى نظر الفقيو.

ٍٍ مَّا .25)  ( فصل والمشتق: ما وافق أصبلً بحروفو األصوؿ، ومعناه بتغييٍر
/ الفاعل ونحوه، وقد يختص ، كالقارورة 19وقد يطَّرد بحسب الوضع اللغوي ، كاسم /

 .ونحوىا
( فصل )الجمهور(: ويشترط في كوف المشتق حقيقة بقاء معناه مطلقاً . )أبو ىاشم، وابن 26)

سيناء ( : ال يشترط مطلقاً. وقيل: إف كاف بقاؤه ممكناً بوجود أجزائو دفعة، كضارب ُأْشُتِرط، 
 وإال فبل، كمتكلم . وىو في المستقبل مجاز اتفاقاً .
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بمحل، إف لم يكن لو اسم مخصوص، كأنواع الرَّوائح، لم ُيشتق منو  ( فصل والمعنى القائم27)
اسم لمحلو ، واختلف فيما لو اسم مخصوص، فعند )أئمتنا، والمعتزلة(: ال يجب أف يشتق منو 
اسم لمحلو ، ويصح اإلشتقاؽ منو لَغيره، وىو فاعلو كمتكلم ، وخالَفت )األشعرية( في األمرين 

. 
المشتق ذات مَّا ُمتَِّصَفة بالمشتق منو، من غير إشعار ( فصل ومدلوؿ الوصف 28)

بخصوصيتها، فاألسود إنما يدؿ على ذات متصفة بالسواد من دوف خصوصية، كالجسمّية أو 



َر أنو تعالى مرئٌي لم يلـز مجانستو للمرئيات، وقاؿ )أبو  غيرىا ، ومن َثمَّ قاؿ )أبو ىاشم(: لو ُقدّْ
 علي ( : يلـز .

ثبت التعميم فيو بالنقل جامداً كرجٍل، أوُمْشتقاً كَعاِلم، أو باإلستقراء كرفع ( فصل وما 29)
 الفاعل؛ فمتفق على اطَّراده .

: المسكوت عنو -لَغًة  -/ بقياس لغوي، فيسمَّى 20واختلف في إثبات األسماء اللغوية /
خفية، والبلئط زانياً  باسم غيره بجامع بينهما، كالنبيذ خمرًا للتخمير، والنبَّاش سارقاً لؤَلْخذِ 

.  لئليبلج المحـر
والمختار: منع ذلك، إال بالنقل واإلستقراء، ِوفاقاً )للجويني، والغزالي، واآلمدي، وابن 

الحاجب(، وخبلفاً )للمنصور، والباقبلني، وابن سريج ، وابن أبي ىريرة ، والرازي، وجمهور 
 أئمة العربية(.

مصححة للتجوز كرفع الفاعل. فأما إثبات األسماء  وليس المجاز من ذلك؛ إذ العبلقة فيو
 الشرعية بقياس شرعي فجائز على األصح كما يأتي .
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 ( فصل في الحروؼ30)
الواو: للجمع المطلق. عند )أكثر أئمتنا، والجمهور(، وال يكوف ُمْتَبِعها في الحكم محتمبًل 

فاً )لبعض النحويين(، وال للترتيب، خبلفاً للمعيَّة برجحاف، وللتأخر بكثرة، وللتقدـ بقلة، خبل
)ألبي طالب ، والشافعي، والفرَّاء ، وثعلب، وأبي عبيد (، وعن )الفرَّاء( أنها: للترتيب حيث 

 يستحْيل الَجْمُع من مفرٍد أو جملة ، وال للمعيَّة. قيل: وقد تُػَزاد .
( ، وقد تقع موقع: ثم ، وتفيد والفاء: للتعقيب خبلفاً )لبعض النحويين(، )من غير مهلة غالباً 

 السببيَّة حيث يعطف بها جملة أو صفة .
وُثمَّ: تشارؾ الفاء في الترتيب على األصح، وتنفرد بالمهلة على األصح، وقد تقع موقع الفاء، 

 وفي عطف المقدـ بالزماف اكتفاء بترتيب اللفظ . )المؤيد باهلل ( : وقد تقع موقع الواو.
متبوعو أو كبعضو ، وغاية لو في زيادة أو نقص ، وال تقتضي ترتيباً وحتى: ومعطوفها بعض 

 خبلفاً )للزمخشري(.
وأو، وإمَّا: لشٍك أو تشكيٍك أو تقسيم أو إبهاـ أو تخيير ، وإذا استعملَتا فيما أصلو اْلَحْظر 

.  امتنع الجمع بين المعطوؼ والمعطوؼ عليو، ال ما أصلو اإلباحة ، وقد تكوف أو بمعنى ِإالَّ 
 /: وبمعنى الواو .22)الهادي( )ع( /



وال: وىي عاطَفة بعد أمٍر أو خبر ُمْثَبٍت أو نداء وغير عاطفة نافية وزائدة ، وقد تحذؼ وىي 
 مرادة .

 وبل: لنفي الحكم عن األوؿ وإثباتو للثاني .
 ولكن: لئلستدراؾ، ويلزمها النفي أو النهي عند عطف المفرد والتناقض عند عطف الجملة .

 وكالحروؼ الناصبة:كنذف للجواب والجزاء عند )سيبويو ( . قيل: مطلقاً. وقيل: غالباً.
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ولن: لتأكيد النفي في اإلستقباؿ، وىي حقيقة في التأبيد، وفاقاً )للزمخشري( وغيره، وخبلفاً 
 )البن مالك ( وغيره، وال َتِرد في الدعاء خبلفاً )البن عصفور ( .

 وكي: للسببيَّة.
 وكحروؼ الجر ومنها:

ِمن: البتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين، وزائدة، وللتعليل، والبدؿ، والمجاوزة، ولئلنتهاء، 
، أو لمجرد التوكيد بعد نفٍي  واإلستعبلء، وللفصل. ولموافقة: الباء، وفي. وَترُِد لتنصيص العمـو

ُهُو .  أو ِشبػْ
والتعليل(، والمصاحبة، )والظرفية، والبدؿ،  والباء: وىي لئللصاؽ، واإلستعانة، )والسببية،

/، 23وللمقابلة: وموافقة: عن وعلى. وتُػَزاد مع فاعل ومفعوؿ وغيرىما( ، وال تكوف للتبعيض /
 وفاقاً )للجمهور(، وخبلفاً )للشافعية(.

والبلـ: لئلختصاص، والتعليل، واإلستحقاؽ، وللنَّْسب، والعاقبة، والتبليغ، والتعجب، والتبيين، 
 والصيرورة، َومواَفقة: في، وعند، وإلى، وبعد، وعلى، ومن .

وفي: للظرفية حقيقة أو مجازًا، والمصاحبة، والتعليل، والمَقايسة. وموافقة: على، والباء . وبين 
 ظهورىا وإضمارىا فرؽ .

بعدىا وإلى: لئلنتهاء، والتبيين، والمَصاحبة. ومَوافَقة: البلَّـ، وفي، ومن . واختلف في دخوؿ ما 
في حكم ما قبلها، فقيل: يدخل. وقيل: ال يدخل. وقيل: مشتركة بينهما. وقيل: إف كاف من 

 جنسو فقط.
وعلى: لئلستعبلء حقيقة أو حكماً، والمجاوزة، والمصاحبة، والظرفية، والتعليل، وموافقة ِمن، 

 والباء .
 وحتى: النتهاء العمل بمجرورىا أو عنده.
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: وىي عند ) جمُهور البصريين، والكوفيين( للتقليل، وعند )صاحب العين ، وابن درستويو وربَّ
( وغيرىما للتكثير، وقيل لهما: معاً. وقيل: حرؼ إثباٍت لم توضع لهما، وإنما يفهماف من 

 /.24السياؽ، واختاره )أبو حياف(/
 والباء، والتاء، والواو: للقسم.

 وكحروؼ الشرط وغيرىما نحو:
اع ما يليو المتناع تاليو، إف ناَسَب ولم يخلف المقدـ غيره، نحو: ? َلْو كاَف لو، ويقتضي امتن

[ ، ال إف خلف. نحو: لو كاف إنساناً لكاف حيواناً، 22فيِهما آِلَهٌة ِإالّ اللَُّو َلَفَسَدتا?]األنبياء: 
لو لم ويثبت إف لم يناؼ، وناسب باألولى، نحو: لو لم يخف اهلل لم يعصو. أو المساواة نحو: 

 تكن ربيبتو لما حلت للرضاع. وىي للُمِضي، وقد تستعمل للمستقبل .
 وإف، وىي لربط شرطها بجزائها، وكذا ما في معناىا.

 وأما، لتفصيل ِنَسب متعددة، قيل: وقد تكوف مقدرة .
ولوال، ومعناىا في الجملة االسميَّة: امتناع جوابها لوجود شرطها ، وفي الفعلية: التوبيخ إف  

 ت ماضية ، والتحضيض إف كانت مَضارعة .كان
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ومنها الـ التعريف، فنف ُأطلق اسم الجنس المعرَّؼ بها على نفس الحقيقة من غير نظر إَلى ما 
صدقت عَليو من األفراد، نحو: الرجل خير مَن المرأة. فهو تعريف الجنس، ونحوه َعَلم الجنس  

معهودة بين المخاطبين، نحو: ما فعل الرجل.  كأسامة، وإف أطلق على حصَّة منهما معينة
لمعهوٍد بينك وبين مخاطبك، فهو تعريف العهد الخارجي، ونحوه َعَلم الشخص كزيد، وإف 
أطلق على حصَّة غير معينة، نحو: أدخل السوؽ حيث ال عهد، فهو تعريف العهد الذىني، 

إفَّ اإلْنَساَف َلِفي  ونحوه النكرة كسوؽ، وإف أطلق على كل األفراد نحو: ?والَعْصرِ 
[ فهو تعريف االستغراؽ، ونحوه كل مضاٍؼ إلى نكرة، نحو: كل إنساف في 1ُخْسٍر?]العصر:

 خسر.
 ]مبحث في سبب وضع األلفاظ وواضعها[

/ وسبب وضع اللَّفظ الحاجة إلى التعبير عما في الضمير، وىو ممكن 25( فصل /31)
 أعم منهما وأسهل. باإلشارة والمثاؿ، لكِن اللفظ أولى؛ ألنو

وداللتو على مسمَّى دوف مسمى مع استواء النسبة إليهما ممتنعة، فبل بد من مخصّْص لو 



بأحدىما، والمخصّْص: إما الذات وىو باطل؛ إذ ليس بينو وبين مدلولو مناسبة ذاتيَّة، خبلفاً 
 )ِلَعبَّاد(، وتأولو )السكاكي(. وِإمَّا الوضع وىو األصح.

اللُّغات: فعند )جمهور أئمتنا، والبهشمية ( : واضعها البشر واحد أو واختلف في واضع 
 جماعة، ويحصل تعريفها باإلشارة والقرائن كاألطفاؿ.

 وعند )المرتضى ، وأبي مضر، والبغدادية، وأكثر األشعرية(: توقيفية.
ء )األشعري ( : وذلك بالوحي، أو بعلم ضروري، أو بخلق األصوات، إما أف يخلق في كل شي

 إسماع اسمو أو في بعض األشياء لو ولغيره.
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 )أبو علي، واإلسفرائيني(: القدر المحتاج إليو في التعريف توقيف، وغيره محتمل لهما.
 وحكي عن )بعض المعتزلة( عكسو.

 )اإلماـ، وابن أبي الخير ، وبعض األشعرية(: الجميع ممكن.
/ وىو بالتواتر 26لو في الوضعيَّات، أو النقل / ( فصل وطريق معرفتها إما العقل وال مجاؿ32)

 فيما ال يقبل التشكيك كاألرض والسماء، وباآلحاد في غيره، ولو مرسلة.
وثبوت األحكاـ العملية بها عند توقفها عليها كثبوتها بأخبار اآلحاد، وشرط قبولهما واحٌد، وما 

 قدح بو )الرازي( وغيره في ىذه القاعدة، فبل ُيسمع.
 

 حكاـ أنواعها وتوابعها[]األ
( فصل والحكم لغة: المنع. وعرفاً: اإللزاـ. واصطبلحاً: الُوُجوب، أو النِّدب، أو الكراىة، 33)

 أو اإلباحة، أو اْلَحْظر. واألظهر أف إطبلؽ الحكم عَليها باإلشتراؾ المعنوي ال اللفظي .
 ويستدعي: حاكماً، ومحكوماً فيو، ومحكوماً عليو.

رع إتفاقاً، والعقل، عند )أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الفقهاء( الستقبللو بمعرفة بعض فالحاكم: الشَّ 
األحكاـ، خبلفاً )لؤلشعرية، وبعض الفقهاء(، ولذلك أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، 

ي ال وحكموا بأف التكاليف كلها َشرعيَّة، وأنو ال ُحْكَم قبل الشرع، فبل يُػَعاَقُب ُمْنكُر الصانع الذ
ُلغو دعوة النبوة، وسيأتي تحقيقو إف شاء الّلو تعالى.  تَػبػْ

 إلى: تكليفي ووضعي. -المَعرّْؼ لعين المصلحة أو المفسدة  -وينقسم خطاب الشرع 
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 ]الحكم التكليفي وأقسامو[
/ والشرط والمانع، وإنما يكوف باإلقتضاء أو 27)فاألوَّؿ(: الخطاب المَعرّْؼ لغير السبب /

لتخيير؛ ألنو إف اقتضى الفعَل َحْتماً فمعرّْؼ الوجوب. أو غير حتم فمعرّْؼ النَّدب. أو الترؾ ا
 حتماً فمعرّْؼ التحريم. أو غير َحْتٍم فمعرّْؼ الكراىة. أو كاف بالتخيير فمعرّْؼ اإلباحة.

 والواجب والمندوب والمَباح والمكروه والمحظور: الفعل اْلُمتَِّصف بذلك.
الواجب: ما استحق المدح على فعلو والذـ عَلى تركو بوجو مَّا . )أئمتنا ( فصل و 34)

والجمهور(: ويرادفو اْلَفْرض. )النَّاصر ، والداعي ، والحنفيَّة(: الفرض: ما دليلو قطعي، يَػْفُسُق 
 تاركو، وَيْكُفر مستحلو، ويُػْقَضى. والواجب نقيض ذلك.

 ستداللي. وإلى ُمَعيَّن وُمَخيَّر.إلى: ضروري وا -بحسب نفسو  -وينقسم الواجب 
 وبحَسب فاعلو، إلى: فرض عين، وفرض كفاية.

 وبحسب وقتو، إلى: ُمَضيَّق، وُمَوسَّع، وأداء، وإعادة، وقضاء.
 فالمعين: ظاىر. والمخير: كالكفارات الثبلث، ويأتي في األمر إف شاء الّلو تعالى.

أنو واجب على الجميع، ويسقط بفعل واختلف في فرض الكفاية، فعند أئمتنا والجمهور: 
/: 28البعض. وقيل: على البعض. ثم اختلفوا، فقاؿ )الرازي، والسبكي(: بعٌض مبهم. وقيل /

 معيَّن عند اهلل. وقيل: َمْن قاـ بو.
ويقع في أصوؿ الدين وفروعو ، وتحـر األجرة عليو إف تعين أداؤه كالعين . وفي تَػَعيُِّنو بالشُّروع 

 خبلؼ.
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وفرض العين أفضل منو وفاقاً )للجمهور(، وخبلفاً )لئلسفرائيني، والجويني ( وىو ِمْن فاعلو بعد 
فعل َمْن َيْسُقُط بفعلو عنو نَػْفٌل . وقيل: فرض، ويأثم الكل باإلخبلؿ بو إف عرفوه معاً، وإال َفَمْن 

. )بعض الفقهاء(: بل عاـ.  َعَرَفو. )أبو العباس ، واإلماـ(: وبعضو من فروض العلماء ال العواـ
 وقَػوَّاه )الَمهدي ( .

 والمضيق: ظاىر. والموسع: يأتي في األمر إف شاء الّلو تعالى.
واألداء: ما ُفِعل في وقتو المقدَّر لو أواًل. واإلعادة: ما فُِعل في وقتو ثانياً لخلل في األوَّؿ. 

كو فيو أو لوقوع خلل في فعلو فيو. وقيل: لعذر وىو أعم. والقضاء: ما فعل بعد وقت األداء لتر 
وإنما تُقَضى عبادة مؤقتة لم تقع في وقتها، أو وقعت فيو لكن مع خلل فيها، وورد الدليل 

.  بقضائها كالصبلة، والصَّـو



( فصل وماال يتم الواجب إال بو ػ إف لم يكن مقدوراً ػ لم يجب، إال عند مجوّْز تكليف ما 35)
/ الُوُجوب بو لفظاً كاالستطاعة في الحج، لم يجب إال 29فنف قُػيّْد / ال يُطَاؽ، وإف كاف مقدوراً 

عند حصولو، وال يجب تحصيلو اتفاقاً. وإف ُأْطِلَق، )فأئمتنا، والجمهور( على وجوب ذلك 
باألمر الذي وجب بو الواجب؛ ألف األمر بالشيء أمٌر بمَقدّْماتِو، وسواء كاف شرطاً عقلياً، كترؾ  

ب، أو ِفْعِل ِضدٍّ في المحرَّـ، أو عادياً كغسل جزء من الرأس ، أو شرعياً  ُكلّْ ضدٍّ للواج
 كالوضوء في الصبلة، أو كاف علة كالنار لئلحراؽ .

وقيل: ال يجب فيها مطلقاً ، بل بغيره من األدلة الخارجية . )الُجَويني، وابن الحاجب(: بل 
 العلَّة دوف غيرَىا. يجب الشرط الشرعي دوف غيره. )الموسوي ، والرازي(: َبل
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وثمرة الخبلؼ ىل يتناولو األمر، ويوصف بالوجوب، ويثاب بفعلو ويعاقب بتركو أـ ال؟ وإذا لم 
 يتم الواجب إال بقبيح ، أو بنخبلؿ بواجب ، وال ترؾ قبيح إال بقبيح؛ فالترجيح .

إال عند ُمَجّوز  -( فصل ويستحيل كوف الشيء الواحد َواجباً َحراماً من جهة واحدة 36)
عقبلً وشرعاً، ومنو الصبلة في الدار المغصوبة عند )أئمتنا، وأحمد،  -تكليف ما ال يطاؽ 

/، وإحدى الروايتين عن َمالك ( ؛ التّْحاد اْلُمَتعلَّق، فبل 30والظاىريَّة ، وُجمهور المَتكلمين /
 تصح وال يسقط الطلب.

طة والنَّهي َعن مكاف مخصوص ، ثم فُِعلت فيو، ويجوز كونو كَذلك من جهتين، كاألمر بالخيا
إف كانت الخياطة ليست بغصٍب للهوى . ومنو الصَّبلة في الدار المغصوبة عند )الفريقين ، 
وجمهور األشعريَّة( فتصح، َويُػثَاُب، وقيل: ال يثاب. )الباقبلني، والرازي(: ال تصح ويسقط 

 باطلة. وفي كونها قطعّية أو ظنيَّة خبَلؼ.الطلب. ودعوى )الغزَّالي( اإلجماع على صحتها 
وأما من خرج من مغصوب تائباً فآٍت بَواجب، وىو الخُروج؛ ألنَّو َمأُمور بو. )الجويني(، 

في  -وُمْسَتْصَحب عنده حكم المعصية، مع أنو مأمور بو. وىو بعيد . وقوؿ )أبي ىاشم( 
وقوؼ ، وتحقيُقو أف أكواف خروجو مثل قولو ، ال أنو ذَىب إلى تحريم الخروج كال -األصح 

عندىما ال ُتوصف بكونها طاعة، وإف كاف بها مأموراً ممتثبًل، واستصحابو لحكم المعصية 
 لتسبُِّبو إلى ما ال مخلص لو منو إال معها .

/ أو 31وحظ األصولي في ذلك بياف استحالة تعلق األمر والنهي معاً بالخروج . ووجوبو /
 الفقيو.تحريمو موكوؿ إلى نظر 
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وتحيَّر )أكثر الفقهاء( في قوؿ )أبي ىاشم(: ما ُحْكم اهلل على من سقط فوقع على أوسط 
جماعة جرحى، إف استمر عليو قَػتَػَلُو وإف انتقل عنو قتل ُكفؤه. وجـز )الجويني( بأنها واقعة 

 خالية عن حكم الشرع، وقيل: ىو مخير، وىو المختار، وتوقف )الغزالي(.
فصل والمندوب: ما يستحق المدح عَلى ِفْعِلِو، والَ يستحق الذـ َعلى تركو، )بعض ( 37)

، والمرغُب فيو، والنػَّْفل، واْلَحَسُن.  الشافعية(: ويرادفو: التطوُع، والسّنُة، والمستحبُّ
)أئمتنا( وغيرىم: والمسنوف ما أمر بو النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم ندباً وواظب عليو،  

 ب، وإال فالمستحب.كالروات
والَ يأثم معَتاد تركها لغير استهانة، خبلفاً )للمؤيد باهلل، واإلماـ، والقاضي ( وغيرىم.. وال 

يفسق، خبلفاً )للناصر، وجمهور المعتزلة( ، وقد تطلق السنَّة على الواجب نحو: )) عشر من 
 ُسنن الُمرَسليَن (( .

الحنفيَّة(. وليس بتكليف خبلفاً )لؤلسفرائيني(،  والمندوب مأموٌر بو، خبلفاً )للكرخي، ورازي
 وىو لفظي . واألمر بو مندوب ال واجب، خبلفاً )ألبي القاسم( .

( فصل والمباح: ما ال ُيْسَتحق عليو مدح واَل ذـ، ويرادفو الحبلؿ والطّْْلق، وكذا الجائز، 38)
 وقد يطلق على غيره.
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جمهور(، خبلفاً )ألبي القاسم(. وقيل: لم تثبت الّرَواية عنو، وليس مأموراً بو عند )أئمتنا وال
أف المباح مأمور بو، لكنو  -مع بطبلنو  -ويحتمل أف يكوف إلزاماً ، وعلى ثبوتها فالمشُهور عنو 

دوف المندوب، كما أف المندوب مأمور بو، لكنو دوف الواجب. وقيل: أراد أمر اإليجاب ، 
حكاـ الشَّرعيَّة إلى خمَسة َأفَّ ذلك بالنَّظر إلى ذات المباح ال وتأوؿ اإلجماع على انقساـ األ

 بالنظر إلى ما يستلـز من ترؾ الحراـ، فهو واجب .
والمباح جنس للواجب، ولذلك إذا ُنِسَخ الُوُجوب بقي الجواز. ابن الحاجب وغيره: بل ىما 

 نوعاف للحكم.
لئلسفرائيني(، وعن )بعض المعتزلة(: إنها وليس اإلباحة بتكليٍف، وفاقاً )للجمهور( وخبلفاً )

 حكم عقلي .
ُـّ على فعِلو. والخبلؼ في كونو منهّياً 39) ( فصل والمكُروه: ما ُيْسَتحق المدح على تركو وال ُيَذ

 عنو ومكلفاً بو كالمندوب. وقد يطلق على الحراـ ، وعلى ترؾ اأَلْولى كالمندوب .



فعلِو والمدح على تركو، ويرادفو: القبيح والحراـ.  ( فصل والمحظور: ما يستحق الذـ على40)
 وينقسم إلى: كبير، وصغير، وملتبس .
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 ]الحكم الوضعي وأقسامو[
( فصل )والثاني( الخطاب اْلُمَعرّْؼ للسبب والشرط والمانع، وال يكوف باإلقتضاء أو 41)

نصب المعرّْؼ عبلمة لذلك، في كل التخيير، وفائدتو سهولة معرفة ما ُكلفنا بو من فعٍل أو ترؾ ب
واقعة بعد انقطاع الوحي، لئبل تخلو أكثر الوقائع من األحكاـ، مع ما فيو من حكمة اإلختصار 
، واعترض بعُض المتأخرين القدماَء في تسميتهم ما َعرَّؼ بخطاب الوضع حكماً، وقاؿ: إنما 

لو عبلمة للحكم حكٌم  ىو عبلمة الحكم وال يسمى حكماً. وىو فاسد؛ ألف نصب الشارع
شرعٌي، فكما أف وجوب اْلَحدّْ حكم شرعي، فنصب الزنا علة لو؛ حكم شرعي، فكل واقعة 

ُعِرؼ حكمها بعبلمتها ال بدليٍل آخر، فللَّو تعالى فيها حكماف: الحكم المعرّْؼ بها، والحكم 
 عليها بكونها معرّْفة لو .

التكليف وِعْلم المكلف، وِمن َثمَّ وجب ويشترط في التكليفي ما ال يشترط في الوضعي، ك
 الضماف على غير المكلَّف، ووقع طبلؽ السكراف ونحو ذلك.

( فصل وانقساـ اْلُمَعرُّْؼ بخطاب الوضع إلى الثبلثة المتقدّْمة بحسب االستقراء؛ ألنو إف 42)
ير علة كالزَّواؿ ػ / في وجود الحكم، وعدُمُو في عدمو ػ ِعلَّة لو َكاإلسكار ، أو غ34أثَّر وجوده /

فهو )السَبب(. وإْف أثَّر َعدمو في عدمو ولم يلـز من وجوده وجود وال عدـ كالوضوء ، فهو 
)الشرط(. وإف أثر وجوده في َعدمو، كاألبوة في منع القصاص، فهو: )المانع(، ويأتي تفصيلها 

 في موضعو .
 ]توابع األحكاـ[

عقلي ال شرعي وضعي ، خبلفاً )لآلمدي،  ( فصل والصحة والبطبلف، والحكم بهما أمر43)
 والسبكي(.
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والصحة في العَبادات عند )الفقهاء وبعض المتكلمين(: كوف الفعل ُمْسقطاً للقضاء. وعند 
)جمهور المتكلمين(: موافقة أمر الشارع. وفي العقود: تَػَرتُّب ثمراتها عليها المقُصودة منها . 



 هاف .وإنما يوصف بها ما كاف لو وج
والبطبلف نقيضها بكل من الحدَّين. )الناصر، ومالك، والشافعي(: ويرادفو الفساد في العقود. 

)جمهور أئمتنا، والحنفيَّة(: بل ىو قسم ثالث. وىو: خلل فيها يوجب في حاٍؿ عدـ ترتب 
 ثمراتها عليها المقصودة منها . ويترادفاف في العبادات عند الجميع. وإنما يتناوؿ الِخطابُ 

 /.35الَصحيَح /
( فصل والرخصة ما ُشرَِع للمكلف فعلو أو تركو لعذر، مع قياـ المحرّْـ أو الموِجب لواله . 44)

 وثبوتها بخطاب التكليف ال الوضع، خبلفاً )لآلمدي(، وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة.
في الّسفر  وتنقسم إلى: واجب كأكل الميتة للُمضطر. ومندوب، ومباح، ومكروه.. كالفطر

بحسب حاؿ المسافر ، وقد يكوف سببَها واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروىاً ومحظورًا، وفعبلً هلل 
 تعالى وللعبد . وإطبلقها يفيد أنها من جهة الشارع ، والفرؽ بينها وبين الشبهة واضح .

ي العزيمة والرخصة؛ والعزيمة: ما ألَزـَ من األحكاـ فعبلً أو تركاً ال ِلُعذر. وال ينحصر الحكم ف
 إذ ال يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، خبلفاً )للقرشي ( وبعض )األشعرية(.
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 ]المحكـو فيو ومتعلقاتو[
عند )أئمتنا، والمعتزلة،  -( فصل والمحكـو فيو: األفعاؿ، ويشترط في التكليف بها 45)

تنع التكليف بما ال يُعلم خبلفاً )للرازي(. وإمكانُها، : تعريُفَها ، ومن ثم ام-وجمهور األشعرية( 
وِمْن َثمَّ صح التكليف بالممكن لذاتو ولغيره عقبًل وشرعاً إجماعاً، وكذا الممكن لَذاتِو الممتنع 

 / باختيار اْلُمكلف، كاإليماف من الكافر. وفي الممتنع بنخباره تعالى خبلؼ يأتي .36/
و ما يمتنع تصوره، كالجمع بين الضّدين. وفيما ال يدخل تحت واختلف في الممتنع لذاتِو، وى

القدرة وإف أمكن تصوره كالطيراف، َفَمنَػَعُو )أئمتنا، والمعتزلة، واْلنَّجَّارِيّْة ( عقبًل وسمعاً، وىو أحد 
قولي )األشعري( وثانيهما ، واختار )جمهور أصحابو( جوازه عقبًل، ووقوعو عند أكثرىم شرعاً. 

 ك معلـو ضرورة شاىداً وغائباً. )البصرية(: بل باإلستدالؿ في الغائب.وقُػْبح ذل
( فصل )أبو علي، واألخشيِديَّة ، والبلخي، والمطرفيَّة ، واألشعرية، وروي عن القاسم 46)

والمرتضى(: والمكلف بو في النهى فعل ، وىو كف النفس، أي اإلنتهاء إذ ال تكليف إال 
: بل ىو أالَّ تفعل. أي نفي الفعل، وىو جَهة كافية في استحقاؽ بفعٍل. )أبو ىاشم، والجمهور(

 المدح والثواب والذـ والعقاب.
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( فصل )أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب(: وإنَّما ُيَكلَّف بالفعِل قبل 47)
حدوثو؛ إذ ىو تكليف  /، ال حاؿ37حدوثو، فيتعلق األمر بو قبل المباشرة إعبلماً وإلزاماً /

بنيجاد الموجود، وىو محاؿ. )األشعري، وجمهور أصحابو(: بل التكليف بو حاؿ ُحُدوثو فقط، 
واألمر قبلو إعبلـٌ بأف المكلَّف يصير في الزمن الثاني مأموراً بالمباشرة. ويلزمهم َأف ما عَصى 

 َجوّْز التكليف بالمحاؿ.مكلف وال استحق ذماً ؟ ويمتنع التكليف بو بعد حدوثو، إال عند مُ 
 ]المحكـو عليو ومتعلقاتو[

: العقل، -عند )أئمتنا، والمعتزلة(  -( فصل والمحكـو عليو، المكلف، وشرط تكليفو 48)
والمصلحة، والعلم بنيصاؿ الثواب والعقاب، والقدرة، وعدـ اإللجاء، والفهم. َوِمْن َثمَّ امتنع 

، إال عند )بعِض األشعرية(.. واعتبار طبلؽ السكراف وقتلو تكليف من ال يَعلم كالسَّاىي، والَنائم
 وإتبلفو ليس بتكليف، بل من قبيل األسَباب كقتل الصبي وإتبلفو .

( فصل ويستحيل تكليف المعدـو وإرادة الفعل منو في حاؿ عدمو اتَفاقاً، وكذا عند 49)
على أصلهم في ِقَدِمو. واختَػَلُفوا في  )أئمتنا والمعتزلة( تَػَعلُّق الخطاب بو، خبلفاً )لؤلشعرية( بناءً 

 / وَخبراً في األزؿ، فمنعو )الكبلبية )وأثبتو غيرىم.38وصفو بكونو أمراً ونهياً/
واختلف العلماء في كيفّية دخولو في خطاب الموجود الحادث ، فقيل: يعمهم حقيقة. )بعض 

 وقيل: بالقياس. أئمتنا(: وىي الحقيقة الُعرفيَّة كالوصية لؤلوالد. وقيل: مجاز.
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( فصل ويصح التكليف بالشيء مع جهل اآلمر والمأمور بانتفاء شرط وقوعو عند وقتو 50)
اتفاقاً. وكذا مع جهل اآلمر وعلم المأمور، وإنما يكوناف في الشاىد. وأما مع علم اآلمر وجهل 

عو، و)جمهور األشعرية( على المأمور فنف كاف خاّصاً )فأئمتنا، والمعتزلة، والجويني(: على امتنا
َجوازِه، وروي عن )المنصور(، كأمره مكلفاً بصـو يـو قد علم موتو قبلو. وإف كاف عاماً امتنع 

عند )البصرية(، خبلفاً )للبغداديَّة، واألشعرية( كصوموا غداً مع علمو بموِت بعٍض. ومع علمهما 
 يمتنع اتفاقاً أيضاً.

 ]الكبلـ في األدلة[
دليل لغة: المرشد، وىو: العبلمة الَهادية، وناصُبها، وَذاكُرىا. واصطبلحاً عند ( فصل وال51)

األصوليين والفقهاء: ما يمكن التوصل بصحيح النَّظر فيو إلى مطلوب خبري . فيشمل القطعي 
/ والظني. وعند المتكلمين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيو إلى العلم بمطلوب 39/



وىو: ما استند إلى األمارة، وليس الظن ببلزـٍ عن النظر فيها ، وفاقاً َخبري. فيخرج الظني، 
 )للبهاشمة(، وخبلفاً )للمبلحميَّة(.

 والنظر: الفكر المطلوُب بو علٌم أو ظن.
. فالجاـز مع المطابقة  ، وغير جاـز واإلدراؾ ببل حكٍم: تصوٌر، وبحكم: تصديق. وىو : جاـز

ابقة دوف سُكونها: اعتقاد صحيح. والجاـز مع عدِمهما: وسكوف النفس: علم. والجاـز مع المط
: ظن، ووىم، َوشٌك. فاألوَّؿ الراجح. والثاني: المرُجوح، والثالث:  فاسد. وغير الجاـز

 المسَتوي.
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( فصل والعلم، قيل: ال ُيَحد. ثم اختلفوا، فقاؿ )الجويني، والغزَّالي(: ِلِعَسرِه لخفاء جنِسو 52)
ض األوائل، والرازي(: بل لجبلئو؛ ألنو ضروري. قيل: وىو ينبني على أف العلم وفصلو. )بع

 بالعلم ضروري، كما ىو رأي )البغدادية(.
وقاؿ )أئمتنا، والجمهور(: ُيَحد. قيل: وىو ينبني على أف العلم بالعلم مكتسٌب، كما ُىو رأي 

 )البصرية(.
/ على 40قصود. والمركب: تصور المعلـو /والجهل: مفرٌد ومركٌب. فالمفرد: انتفاء العلم بالم

 خبلؼ ما ىو عليو.
.  والسهو: الذىوؿ عن المعلـو

: ذاتٌي، وىو: ما أنبأ عن ذاتيات المحُدود الكلّية -ويرادفو الحقيقة  -( فصل والحّد 53)
المركبة المرتبة . ورسمٌي، ويرادفو العرضّي، وىو: ما أنبأ عن الشيء ببلـز لو يخّصو . ولفظي: 

 و ما أنبأ عن الشيء بلفٍظ َأْظَهَر مرادٍؼ لو .وى
 وشرط ىذه الثبلثة أف تكوف مّطردًة ومنعكسًة . وُيسّمى : القوؿ الشارح. والحقيقيُّ أّوُلها.

 
*** 
 

 ]األدلة الشرعية[
( فصل واألدلة الشرعيَّة: الكتاب، والُسنَّة، واإلجماع، والقياس، واإلجتهاد، ونحوه ؛ ألّف 54)

إما أف يكوف وحياً، َأو ال. واألوؿ: إف كاف متلّوًا؛ فهو الكتاب، وإال فهو السُّنَّة. الدليَل: 



والثاني: إف كاف قوؿ كل األمِة أو الِعترة؛ فاإلجماع، وإف كاف إلحاؽ فرٍع بأصٍل لمشاركتو لو في 
 علِة حكِمو؛ فالقَياس، وإال فاإلجتهاد ونحوه.
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مَنزؿ َعَلى محمد صلى الّلو عليو وآلو وسلم لئلعجاز بأقل ( فصل والكتاب: الكبلـ ال55)
/ إجماعاً. 41سورٍة منو، أو بعّدة آياتها، متواترًا. وىو الموُجود بأيدي األمة من غير زيادة فيو /

وال اعتَداد بخبلؼ )اإلمامية ( ، وال نقصاف عما في العرضة األخيرة . ومنو البسملة في غير 
ؿ الَفاتحة وأّوؿ كل سورة عند )جمهور السََّلف: أئمتنا، والّشافعيَّة، وقُػرَّاء براءة، وىي آية من أوّ 

مكة، والكوفة(، خبلفاً )لبعض السلف، ومالك، وأبي حنيفة، والثوري، واألوزاعي، وقُػّراء 
المدينة، والبصرة، والشَّاـ(. وقاؿ )ابن المسّيب ، َوُمحمد بن َكعب ( : ىي آية من الفاتحة 

بل آية ِمنها، بعض آيٍة من غيرىا. )أحمد ، وداود ، ورازي الحنفيَّة(: آية مستقلة  فقط. وقيل:
 ُمنػَزَّلة بين كل ُسورتين. وتواترت بعض آية في النمل إجماعاً.

ومنو المعوذتاف، وخبلؼ )ابن مسعود( في إثباتهما في المصحف، ال في كونهما قرآناً. وخبلؼ 
 )أَُبّي( في الفاتحة كذلك.

، والهادي، والجمهور(: ويكفر منكر آية، فيقتل إف لم يتب. )ابن الحاجب(: وقُػوَّة )القاسم
 الشبهة في البسملة منعت التكفير من الجانبين.
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/ ووافقت 42( فصل حكى )الجزري عن الجمهور( أف القراءة الصحيحة ما صح سنُدىا /56)
الّرسم، ووافقت العربية ولو بوجٍو، وأنو ال المصاحف العثمانية لفظاً أو تقديرًا، بأف يحتملها 

يجوز إنكارىا، سواء كانت عن الّسبعة، أو عن الَعَشرة، أو عن غيرىم من األئمة المقبولين، وأنو 
ال يشترط في الصحة التواتر إال عند بعض المتأخرين، وأّف ما اختل فيها أحد القيود الثبلثة 

لشاذة ما وراء السَّبع. وقيل: ما وراء العشر. فشاذة أو باطلة. وحكى غير )الجزري( أف ا
ومختار )أئمتنا، والحنفية، والمزني ، وأحد قولي الشافعي(: أنها كاآلحادي، فيعمل بها في 

األحكاـ العملية خبلفاً )لعطاء ، ومالك، والشافعي، والمحاملي ، وابن الحاجب(، فأما القراءة 
 بالمعنى َفُمحّرمة.

ّسبع مَتواترة عند )الجمهور( أصواًل، وىو: جوىر اللفظ، وفرشاً، وىو: ( فصل والقراءات ال57)



ىيئتو كالمد واإلمالة والترقيق والتفخيم ونحوىا. وقيل: ليست بمتواترة ال أصوالً وال فرشاً. 
 )القرشي، وابن الحاجب(: بل المتواتر األصوؿ دوف الفرش.

/ قراءة مفردة مروية عنو . ويُوصف 43( / ومعتمد )أئمتنا( قراءة أىل المدينة . و)لزيد بن علي
َما دوف َحدّْ اإلعجاز بأنو قرآف متواتر كاآلية واآليتين. والحرؼ الثابت في إحدى القراءتين دوف 
األخرى كػ)مالك( جزء متواتر أُِتَي بو توسعة، وال يسّمى على انفراده قرآنا. والمجتزي باألخرى 

 الكفارة المجزية. لم يترؾ قرءانا، كالمجتزي بنحدى خصاؿ
 ولفظ القرآف يطلق على الحكاية والمحكي.
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وإنما أنزؿ على سبعة أحرؼ تخفيفاً. )الجمهور(: والمراد باألحرؼ: سبع لغات عربية. ثم 
 اخَتلفوا في تعيينها على أقواؿ، وقيل: ليس المراد حقيقة العدد، بل السعة والتيسير.

ما لبياف أصل الحق ودفع أصل الزَّيغ ، أو حكم مجمع ( فصل واختبلؼ القراءات : إ58)
عليو ، أو لَِترجيِح مختلٍف فيو ، أو لجمع بين حكمين مختلفين ، أو الختبلفهما ، أو لتفسير 

ما لعلو ال يُػْعَرؼ ، أو إليضاح حكٍم يقتضي الظاىر خبلفو ، أو لَترجيح قوؿ بعض النحويين 
 /.44على بَعض /

 لها توِقْيٌف.ومعرفة قدر اآلية ومح
واختلف في وجِو إعجاز القرآف، فعند أئمتنا والجمهور: ببلغتو الخارقة للعادة. وقيل: اإلخبار 

بالغيب. وقيل: كوف قارئو ال َيِكّل وسامعو ال َيِمّل. وقيل: سبلمتو عن التناقض واإلختبلؼ. 
 وقيل: أمر ُيَحسُّ بو وال ُيْدَرؾ كالمبلحة. وقيل: صرفو عن معارضتو.

انعقد اإلجماُع عَلى أنَّو محُروٌس عن المطاعن، كتبِديٍل، وتَناقٍض، واختبَلٍؼ، وكذٍب، ولحٍن، و 
 وزيادٍة، ونقصاٍف. وقد تواتر غيره من المعجزات وفاقاً )للبغدادية( وخبلفاً )للشيخين(.

 ( فصل وينقسم: إلى محكٍم ومتشابو، فالمحكم: ما وضح معناه. وقيل: َما ال َيحتمل إالَّ 59)
معنًى َواحدًا. وقيل: ما كاف إلى معرفتو سبيٌل. )اإلماـ(: ما ُعلم المراد بظاىره بدليل عقلي أو 

. وقيل: آيات الحبَلؿ والحَراـ.  نقليٍّ
، لم يُػَعاَرَضا، وخاص وإف َعارضو َعاـ، ومقّيد وإف عارضو  وىو: نص جلي، وظاىر، ومفهـو

 ألظهر مجاٌز قرينتو ضرورية أو جليَّة./ مطلق، وما وافقو تحسين عقلي، ومنو في ا45/
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والمتشابو خبلفو. وقيل: بل آيات مخُصوصة. ثم اختلفوا، فقيل: الحروؼ المَقطَّعة في أوائل 
الُسور. وقيل: آيات السعادة والشقاوة. وقيل: الناسخ والمنسوخ. وقيل: األوامر والنواىي. 

 فوائد كثيرة، أو لمصلحة علمها الّلو تعالى.وقيل: القصص واألمثاؿ. ووروده في الكتاب ل
( فصل )بعض السلف، وأئمتنا، والجمهور(: ويعلم الراسخوف في العلم تأويلو؛ ِلوقوع 60)

الخطاب بو. )بعض السلف، وأكثر الفقهاء، والمحدثوف(: ال يعلمونو لعدـ الخطاب بو. 
سق?. )القاسم( : وقد يُْطِلُع )الهادي(: يعلموف منو ما يتعلق بو التكليف دوف غيره كػ?حم ع

 الّلو َعليو بَػْعَض أصفَيائو. )اإلمامية(: ال يعلمو إال اإلماـ كالمحكم.
 والراسخ: المجتهد الثابت العقيدة.

ويمتنع على القوؿ األّوؿ َجْهُل كل الراسخين بتأويلو لمخالفتو لخبره تعالى ، ال بعضهم. وعلى 
راد فهمو على جهة التفصيل وىو المحكم، وعلى جهة القوؿ الثاني ينقسم الكتاب: إلى ما ي

 /. فأما ورود ما ال معَنى لو فممتنع، خبلفاً لَبعِض )الحشوية ( .56اإلجماؿ َوىو المتَشابو /
والتأويل: تَػْرِجْيُح المرجوح لَدليل عند اأُلصولّيين، والتَّفسيُر عند المفسرين. وتختلف مراتبو 

 ِدرَاية ورواية.
أعبلىا: تفسير الكتاب بالكتاب، ثم التفسير النَّبوي، ثم تفسير القرابة، ثم الصحابة،  فالدّْرايَة،

 ثم العلماء الثقات سيما أئمة اللغة والعربية، ومن ال يفّسر إال عن توقيف.
والرواية أعلى مراتبها القرابة، ثم الصحابة، ثم مفسرو التابعين الثقات وَمْن بعدىم كذلك. 

 مبتدعة وتحريف الملحدة.ويجب رفض تأويل ال
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( فصل َوينَقسم الكتاب: إلى قطعٍي، وىو: ما كاف نصاً في داللتو متواترًا في نقلو، وظني، 61)
وىو خبلفو. ويُػْعَرؼ معناه من نفسو إف كاف ُمبَػيَّناً، ومن بيانو إف كاف ُمْجَمبًل، ويختص الرسوؿ 

 رعيَّة.صلى اهلل عليو وآلو وسلم ببياف مجمبلتو الش
( فصل )ابن عباس، وعكرمة ( وغيرىما: وفي القرآف المَعرَّب، وىو: لفظ استعملتو العرب 62)

في معنًى ُوِضع َلو في غير لغتهم، وقد يغيرونو. ومنو: )المشكاة( للَكوَّة، وىي ىندية. 
/ للميزاف، وىي رومّية. و)استبرؽ( لغليظ الديباج، و)ِسجّْيل( للتراب 47و)قسطاس( /

 طبوخ، وىما فارسيتاف.الم
: منع ذلك، وىذه مما اتفق فيو -وفاقاً )للشافعي، وابن جرير ، والجمهور(  -والمختار 

اللغتاف )كالتػَّنُّور، والصابوف(. والخبلؼ في أسماء األجناس المتصرؼ فيها بدخوؿ البلـّ 



 دوف أخرى .واإلضافة، ال األعبلـ؛ ألنها بحسب وضعها الَعَلِمي ليست مما ينسب إلى لغة 
 ]شروط االستدالؿ جملة[

( فصل )أئمتنا، والمعتزلة(: وشروط اإلستدالؿ بخطابو تعالى: علم المستدؿ: أنو ال يجوز 63)
أف يخاطب بما ال يريد بو معنًى البتة، كما تقوؿ )الحشوية( في فواتح السَُّور. وال على وجو 

الحسن. وال بما يريد بو غير ظاىره من يَػْقُبح، كاإلخبار بالكذب، واألمر بالقبيح والنهي عن 
 غير بياف، كما تقوؿ )المرجئة( في آي الوعيد.

وشروط اإلستدالؿ بخطاب الرسوؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم: كذلك.. وأنو ال يكتم ما ُأِمَر 
 بتبليغو، وال ُيَحرّْفُُو، وال يُػَبدّْلو.
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/، وُشروِط التأسي فيو، وأالَّ 48تدالؿ بالخطاب /وشروط اإلستدالؿ بفعلو: معرفُة ُشروِط اإلس
 يكوف خاصاً بو صلى الّلو عليو وآلو وسلم.

وشروط اإلستدالؿ بتقريره: كوف من أقَػرَُّه ممن يعتزي إلى المّلة، ووقوع ما قرر عليو بعلمو صلى 
 الّلو وآلو وسلم، وأالَّ ينكره أحد مع علمو بننكاره.

عرفُة ُشُرْوِط اإلستدالؿ بالخطاب، وُمْستَػَنِد اإلجماع من داللة وشروط اإلستدالؿ باإلجماع: م
 أو أمارة، وََكْيِفّيِة نقلو من تواتر أو تلٍق بالقبوؿ في القطعي، وآحاد في الظَّني.

وشروط اإلستدالؿ بالقياس: معرفة شروط اإلستدالؿ بالخطاب، وشروط أركانو األربعة، وأالَّ 
 ال للتَػْقِوية.يكوف على الحكم دليٌل غيره إ

وشروط اإلستدالؿ بالحظر واإلباحة: أالَّ يوجد حكم الحادثة في طرؽ الشرع، وأالَّ يكوف 
 للعقل فيها حكم.

 ويأتي كل ذلك في موضعو إف شاء الّلو تعالى.
 
( 
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 [ باب األمر1]
غيرىا. ( فصل: لفظو حقيقٌة في الصّْيغة المخصوصة اتفاقاً . )الجمهور(: ومجاٌز في 64)



/ وجهة التأثير . 49)اإلماـ، وأبو الحسين، والشيخ(: مشترٌؾ بينها وبين الشأف والَغَرض /
)المنصور، والحفيد(: كذلك، إال في جهة التأثير . )بعُض الشافعّية(: مشترٌؾ بين الصيَغة 

، أو والفعل . )اآلمديُّ(: متواطئ فيهما ، الشتراكهما في معنى يشملهما، وىو: كونهما شيئاً 
موجودًا، أو فعبًل، إذ ىو أعم من أف يكوَف بالّلساف أو غيره. )جمهور األشعريَّة(: مشترٌؾ بيَن 

 اللّْساني والنَّفساني، وعن َأقلّْهم: حقيقة في النَّفَساني مجاز في اللساني .
جمهور وحدُّ الصيغة المخصوصة : طلُب ِفعٍل بقوٍؿ إنَشائّي على جهِة اإلستعبلء والتََّحتُّم. )

األشعرية(: وال يُػْعَتبر فيو علٌو وال استعبلء. وقيل: يعتبراف. )جمهور المعتزلة، والشيرازي، وابن 
 الصباغ ، والّسمعاني ( : يعتبر العلّو . )أئمتُػَنا، وأبو الحَسْين، َوالمتأخروف(: يعتبر اإلستعبلء.

اإلباحة ، والتهديد ، ( فصل وتستعمل )إفعل( في معاٍف، وىي: الوجوب ، والنَّدب ، و 65)
واإلرشاد ، واإلكراـ ، والتسخير ، والتعجيز ، والتَّأديب ، واإلىانة ، والتسوية ، والدعاء ، 

 والتمني ، واإلحتقار ، واإلنذار ، والتكوين .
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/ فيها، فعند )أئمتنا، والُجمهور(: أنو 50وىو مجاز فيما عدا الخمسة األَُوؿ اتفاقاً. واختلف /
يقة في الوجوب، مجاز في غيره. ثم اختلُفوا ، فقيل: عقبًل. )أبو طالب، والبلخي، وأبو حق

عبداهلل، والحاكم( : شرعاً فقط. )أكثر أئمتنا، والمعتزلة، والفقَهاء(: لغًة وشرعاً. )أبو ىاشم، 
ب. والقاضي، وبعض الفقهاء، وأحد قولي الشافعي، وأبي حنيفة وأبي علي(: بل حقيقٌة في النَّد
وعن )المنصور( روايتاف. )الموسويُّ(: مشترٌؾ بينهما. )الماتِريدي ( : متواطٌئ فيهما ، فهو 

 ، للطََّلب الُمشَترؾ بينهما، وىو ترجيح الفعل على الترؾ. وتوقَّف )األشعرّي، والغزاليُّ
مَتواطئاً والَباِقبلني، واآلمدّي(، قيل: في كونو للوجوب أو للّندب، وقيل: في كونو مشتركاً أو 

فيهما. وقيل: متواطٌئ فيهما وفي اإلباحة؛ لؤلذف المشترؾ بينها، وقيل: مشترؾ بيَن الثبلثة . 
 )اإلمامية(: مشترٌؾ بينها وبين التهديد. وقيل: مشترٌؾ بين الخمسة.

وإذا اقترف بو وعيد؛ فللوُجوب اتفاقاً. ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقتو عند كٍل. 
 البحث عن خبلفها كالعاـ . والخبلؼ في

( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والكفار مكلفوف بُفروع اإليماف، فيشملهم عمومات الخطاب 66)
/، خبلفاً )للحنفية، واإلسفراييني( مطلقاً، ولقوـٍ في غير المرتد، وقيل: مكلُفوف بالنواىي 51/

 .دوف األوامر، إلمكاف الترؾ حاؿ الكفر دوف الفعل، فبل يجامعو 
 وثمرة الخبلؼ ىل يعاقبوف على ترؾ غير اإليماف، كما يُػَعاقَػُبوَف َعلى تركو أـ ال؟
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( فصل ويقتضي األمر الوجوب بعد الحظر العقلي باتفاؽ ، واختلف فيو بعد الحظر 67)
الشرعي، فعند )أئمتنا، والمعتزلة، وبعض األشعرية، والفقهاء(: أنو للوجوب. )جمهور الفقهاء(: 

ل لئلباحة وتوقف )الجويني(. وقاؿ )الغزالي(: إف كاف الحظر أصلياً فاألمر بعده للوجوب، وإف  ب
ين. ٍِ  كاف عارضاً فلئلباحة ، وعليو يحمل إطبلؽ األّوِؿ

( فصل والواجب بو إما: واحٌد، أو أكثر؛ على الَجْمِع من دوف ترتيب ، أو معو ، أو على 68)
 /52التخيير . /

لمَخّير كالكفارات، فعند )أئمتنا، والمعتزلة، وأقل الفقهاء(: أنها واجبٌة واختلف في الواجب ا
معاً على التخيير. )األشعرية، وأكثر الفقهاء(: بل الواجب منها واحٌد ال بعينو. وقيل: واحد 

معيٌن عند الّلو تعالى ومجهوؿ عند المكّلف، فنف فَػَعَلو سقط الوُجوب بو، وإف فعل غيره، فنفل 
لفرض. وقيل: الواجب ما يُفعل منها. وكل من الطائفتين ينسب المذىبين األخيرين يسقط بو ا

 إلى مخالفو، فنذاً ال خبلؼ في بطبلنهما.
 األقلوف: والخبلؼ لفظٌي. الجمهور: بل معنوي.

وتظهر فائدتو فيمن حلف بعد حنثو وقبل تكفيره بالطبلؽ ما عليو عتق، فيقع على األوؿ ، وال 
والثالث إذ األصل براءة الذمة، ويقع على الرابع بالعتق ، وقيل: ال. إذ ال يتعين يقع على الثاني 

 /53الوجوب فيو إال بفعلو. /
 وقد يكوف الجمع بين المخير فيها مندوباً كالكفارات، ومحظوراً كتزويج الكفؤين.

(1/119) 

 

اجب مخّير، واألخيراف وإذا ُفعلت معاً؛ فنف كانت مترتبًة فالواجب أولها، ويستحق عليو ثواب و 
ندٌب، ويستحق عليهما ثواب الندب، وقيل: ثواب واجبين ال ذـ على تاركهما . )أبو الحسين(: 

 يستحق على جميعها ثواب واجب مخير.
 وإف كانت ُدفعة استَحقَّ الثواَب على أشقها، وفاقاً )لجمهور المعتزلة(. والخبلؼ فيها كذلك.

لى ترؾ أخفها، وفاقاً )لجمهور المعتزلة(. وِعَقاَب ترِؾ واجٍب وإذا تركت معاً، استحق العقاب ع
 مخير عند )أبي الحسين(.

وإنما يخير بين متفقي الحكم كواجبين، أو مندوبين فصاعدًا، ال ما اختلف حكمهما كواجٍب 
 ومندوب.



 ( فصل واألمر: ُمطلق، ومقيَّد.69)
مرَّة بوضعو، ال للتّْكرار، إال لقرينة. / عند )ُجمهور أئمتَنا، واألُصوليين(: لل54فالمطلق /

بوضعو، ال للمرَّة إال لقرينة. )متأخُرو  -ُمدة الُعمر مع اإلمكاف  -)اإلسفراييني(: للتكرار 
أئمتنا، والكرخي، والحاكم، والجويني، وغيرىم(: لمجرد طلب الفعل، وال يدؿ عليهما بوضعو. 

الواقع فللمرَّة، كَقولنا للساكن: تحرؾ. وإف  وقيل: مشترؾ بينهما . )السكاكي(: إف كاف لقطع 
كاف التصالو فلئلستمرار، كَقولَنا للُمتحرؾ: تحرؾ. وقيل: بالوقف، إما بمعنى: ال ُيدرى ىل ىو 
حقيقة في المرَّة، أو في التكرار، أو للُمطلق من دوف داللة عليهما؟ أو بمعنى أنو مشترٌؾ ُمجرٌَّد 

 عن القرينة.
 بأنو للتكرار قائلوف بأنو للفور، فيَػْعِصي من أّخر. ( فصل والقائلوف70)
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/، والنَّاصر، والمؤيد، والقاضي َجعفر ، وأبي 55واختلف القائلوف بأنو للمرَّة، فعند )الهادي /
حنيفة، وَمالك، وبعض أصحابهما(: أنو للَفور فيعصي من أّخر عن الوقت األوؿ إلى الثاني، 

. )الكرخي، وأبو عبداهلل(: بل بدليٍل غيره. )القاسم، وأبو طالب، والوجوب فيو بذلك األمر
والمنصور، والشيخ، والمبلحمّية ، والشيخاف، وبعض األشعرية(: للّتراخي، ويمتثل من بادر. 
)الشافعي، والمتأّخروف(: لمجرد طلب الفعل، وال يدؿ عليهما إال لَقرينة . )الُجويني(: للَفور 

. وقيل: بالوقف إما بمعنى ال شرعاً؛ ألنو أحوط، وتو  قَّف لَُغًة. الباِقبلني: يجب الفور أو العـز
 ُيدرى ىل وضعو للفور أو للتراخي؟ أو بمعَنى أنو مشترٌؾ بينهما.

واْلُمَبادر ُممتثٌل عند أكثر المتوقفين، وتوّقف بعض غبلتهم فيو وفي المؤّخر، الحتماؿ إرادة 
 ثم من أّخره مع ظن الموت اتفاقاً./، ويأ56الشارع للتأخير أو التقديم /

ُقُص عن الفعل ، يمتنع األمر بو، إال عند مجوّْز تكليف ما ال 71) ( فصل والمقيد بوقٍت يَػنػْ
، يتعلق الوجوب بجميعو على سواء.  يطاؽ. وبوقٍت يساويو كالَيـو للصـو
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فيو، فعند )جمهور أئمتنا،  وبوقٍت يزيد عليو ىو الموّسع، كوقت اختيار أداء الصَّبلة. واختلف
َوُجمهور المعَتزلة، واألشعريَّة، وبعض الفقهاء(: أنو يتعلق الوجوب بجميعو على سواء، موسعاً في 
أوَّلو مضيَّقاً في آخرِه. )المنصور، والمبلحمّية(: ومع التأخير ال يجب العـز على الفعل بعينو في 



جملًة. )أبو طالب، والجمُهور(: يجب. ثم  أوَّلو، وإنما يجب العـز على اإلتياف بكل واجبٍ 
 اختلفوا، فعند )أبي طالب، وأكثرىم(: إنو بدؿ عنو ، وعند أقلهم: ليس ببدؿ.

/ فيما فُعل في 57)جمهور الشافعية(: بل بأّولو . وَخرَّجو )أبو طالب للهادي(. واختلفوا /
 آخره، فقيل: قضاء. وقيل: أداء. وىو وقُت تأديٍة ال وجوب.

فية، وروايٌة عن القاسم(: بل بآخره. ثم اختلفوا فيما فُِعل في أّولو. فقيل: نَػْفٌل َيْسُقط بو )الحن
الفرض. وقيل: واجٌب ُمَعجَّل. )الكرخي(: موقوؼ على آخره، فنف بَػَلغو المكلف ففرٌض، وإف 

 لم يبلغو أو سقط تكليُفو قبلو فنفٌل.
لم يأثم بتأخيره، ويأثم في األصح من أّخره  ومن مات في أثناء الموّسع بعد العـز على الفعل،

لغير عذٍر مع ظن الموت، فنف لم يمت ثم فَعلو في وقِتو؛ فالمختار وفاقاً )للُجمهور(: أنَّو أداٌء 
 خبلفاً )للَباقبلني(.

( فصل )أئمتَنا، والجمُهور(: والقضاء بأمٍر جديد ال بأمر األداء؛ ألنو ال يستلزمو، خبلفاً 72)
 ورازي الحنفيَّة، والحَنابلة، وغيرىم(.)للَقاضي، 

/ 58واألمر باألمِر بالشيء ليس أمرًا بو، وفاقاً )للجمهور(، وسواٌء كاف بلفظ: )ُمر( أو بغيره /
 من صيغ األمر.

 ( فصل والمقّيد بالتأبيد يقتضي الدَّواـ، وفي جواز نسخو خبلٌؼ سيأتي.73)
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حو: اكرمو كلما قاـ، وبغيره من وصٍف أو شرٍط إف لم يمكن والمقيَّد بالعاـ يقتضي التكرار، ن
فيهما التكرار لم يقتضو، نحو: ادفع إلى قاتل عمرٍو درىماً، واكسو إف قتل زيداً . وإف أمكن ؛ 

 [ ، ? َوِإْف ُكْنُتْم ُجنُباً فاطَّهَّروا2فنف كانا علًة في المعنى ػ نحو: ?الّزانَِيُة والّزاني فاْجِلدوا?]النور: 
[ ػ وجب التكرار اتفاقاً؛ لؤلمر عند القائلين إف ُمطلقو يقتضيو، وللعلة عند 6?]المائدة: 

الَقائلين إنو ال يقتضيو، وإف كانا غير عّلٍة ػ نحو: إعطو درىماً حاؿ قيامو، وإف دخلت السوؽ 
بلفاً فاشتر لحماً ػ لم يقتض التكرار عند )أئمتنا، وجمهور القائلين إف مطلقو ال يقتضيو(، خ

 / إفَّ مطلقو يقتضيو )كاإلسفراييني(.59ألقلّْهم وللقائلين /
من األفراد  -على البدؿ  -( فصل وإذا ُأِمر بفعل مطلٍق، نحو: بع. فالمطلوب ُكلُّ فرٍد 74)

الجزئّية المطابقة للماىيَّة، إلمكاف وجودىا في األعياف ، إال ما ُعِلم خروجو عن القصد بقرينٍة،  
الفاحش، ال نفس الماىيَّة الكليَّة المجردة؛ الستحالة وجودىا في األعَياف .  كالبيع بالغبن

 )بعض الشافعية(: بل ىي المطلوبة فاألمر متعلٌق بها ال بالجزئيات الُمطابَقة لها.



( فصل )أئمتنا والجمُهور(: واإلتَياف بالمأمور بو يفيد اإلجزاء، إذ ُىو : وقوع الفعِل على 75)
ن عهدة األمر. )أبو ىاشم، والقاضي، والحاكم(: ال يفيده، إذ ىو وقوع الفعل وجٍو ُيْخِرج ع

 على وجٍو ُيسِقط القضاء. )المنصور، والحفيد(: بل ىو مجُموُعهما.
/ يظن الّطهارة، ثم انكشف لو 60والخبلؼ لفظيّّ. وقيل: معنويّّ. وتظهر فائدتو فيمن صّلى /

 الحدث .
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 وجهاف ال وجٌو واحد، كمعرفة الّلو تعالى، ورّد الوديعة. وإنما يُوصف بو ما لو
( فصل )أئمتَنا، والمعتزلة(: وليس اآلمر بالشيء ىو َعين النَّهي عن ضّده، وال يَػَتَضمنو، أي 76)

 ال يدؿ عليو بالمطابقة َوال الّتضمن، إذ ىما لفظاف ُمتَػَغايراف.
، خبلفاً )لئلماـ( وغيره. وعن )بعض أنو يستلزمو -وفاقاً )لبعض المعتزلة(  -والمختار 

المعتزلة(: أف أمر الوجوب يستلزمو دوف أمر النَّدب. واختلفت )األشعرية(، فقاؿ )الجويني، 
والغزالي، وابن الحاجب، وغيرىم(: ليس عينو وال يتضمنو وال يستلزمو. )الباقبلني(: بل ىو 

مدي(، وقاؿ )الرازي(: يستلزمو. ولم عين النهي عن ضّده، ثم قاؿ آخرًا: يتضمنو. واختاره )اآل
 يفرقوا بين أمر الوجوب والندب.

/ خبلفاً )للباقبلني(، 61)أئمتنا، والمعتزلة(: وكذلك ليس األمر بالشيء ناىياً عن ضدّْه /
 وَدْعَواه لئلتفاؽ في الَفاعل باطلة .

لمختلفاف مع العطف ( فصل واألمراف غير المتعاقبين اختلفا أو تماثبل غيراف. والمتعاقباف ا77)
وعدمو، وإمكاف الجمع واستحالتو عقبًل أو شرعاً كذلك، لكنو يمتنع األمر بالجمع في 

 المستحيل ، إال عند مجوّْز تكليف ما ال يطاؽ.
والمتعاقباف المتماثبلف: إف كانا مع عدـ العطف ولم يقبل األوؿ التكرار عقبلً أو شرعاً فالثاني 

ن أو خاصين ، أو األوؿ عاماً والثاني خاصاً أو عكسو ، وإف قبل األوؿ تأكيٌد، سواًء كانا عامَّي
التكرار فالثاني تأسيٌس عند )الموسوي، واإلماـ، والقاضيين ، والحاكم، والرازي(، إال لمانٍع من 

عاَدٍة أو تعريٍف . وتأكيٌد عند )المنصور، والشيخ، وابن زيد ( . وتوقف )أبو الحسين، وابن 
 /.62المبلحمي( /
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وإف كانا مع العطف ولم يقَبل األوؿ التكَراَر عقبلً أو شرعاً . وىما عامَّاف أو َخاصَّاف ، فالثاني 
تأكيٌد. )ابن زيد، وغيره(: وكذا إذا كاف األوؿ عاماً والثاني َخاصاً أو عكسو . )اإلماـ، 

ف قبل األوؿ التكرار والقاِضي، والشيخ(: بل تأسيٌس . وتوقف )أبو الحسين، والرازي(. وإ
فالثاني تأسيٌس، إال لمانٍع من عادٍة أو تعريٍف خبلفاً )للرازي( في التعريف، وتوقف فيو )أبو 

 الحسين(.
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 [ باب النهي2]
( فصل ىو قوؿ إنشائي َداؿّّ على المنع من الفعل َحتماً على جهة اإلستعبلء، ولو حرؼ 78)

  تفعل، بالتاء للمخاطب، والياء للغائب.واحد، وىو: )ال( الجازمة، نحو: ال
وتستعمل صيغتو في معاف، وىي: التحريم ، والكراىة ، والتهديد ، والتحقير ، وبياف العاقبة ، 

 /، واإلرشاد .63والدعاء ، واليأس /
وىي مجاز فيما عدا األولين اتفاقاً، واخُتلف فيهما. )فأئمتنا، والجمهور(: حقيقة في الحظر. 

الكراىة. وقيل: مشتركة بينهما. وقيل: ُمتواطئة فيهما، فهي للقدر المشترؾ بينهما، وقيل: في 
وىو طلب الكف استعبلًء، وقيل: بالوقف، بمعنى ال ُيْدرى ألّي معنًى وضعت . فالخبلؼ كما 
تقدـ في األمر، وإذا اقترف بو وعيد فللحظر اتفاقاً، ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقتو 

 .عند كٍل 
( فصل وىو: مطلق، ومقيد، ويقتضياف القبح والفور اتفاقاً. فالمطلق ِلَدَواـ اإلنتهاء لغة 79)

وشرعاً ، عند )أئمتَنا، َوالُجمهور( إالَّ لَقريَنة ، وِلَذلك قيل: النفي المطلق يعم، بخبلؼ الوجود 
طع الَواِقع فللمرة،  الُمطلق. وقيل: لئلنتهاء مرة ال للدواـ إال لقرينة. )السكاكي(: إف كاف لقَ 

 / كاف التصالو فللدواـ، كقولنا للمتحرؾ: ال تسكن.64كقولنا للمتحرؾ: ال تتحرؾ، وإف /
والمقيَّد بوصف، نحو: العاِلم ال تهنو، أو شرط، نحو: إف كاف فاسقاً فبَل تكرمو؛ للدواـ عند 

 الّ لَقرينة.)أئمتنا، والجمهور( كالمطلق. )أبو عبداهلل، والحاكم(: لئلنتهاء مرة إ
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: ويقتضي الحظر بعد الوجوب إال لَقرينة . وقيل: بل اإلباحة. 80)

 وقيل: بل الكراَىة. وتوقف )الُجويني(.
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( فصل والنهي عن الشيء المقتِضي للحظر: إما لعينو، وىو: ما نهي فيو عن الجنس كلو؛ 81)
لوصفو، وىو: ما نُِهَي فيو عن بعض الجنس لوصٍف يبلزمو  ألنو منشأ المفسدة كالظلم. أو 

كالصبلة في المْنزؿ الغصب، وبيع الغرر، أو لغيرىما، وىو: ما نهي فيو ألمر خارج عنهما يقارف 
 تارة ويفارؽ أخرى، كالبيع وقت نداء الجمعة.

في / في األّوؿ على القبح مؤكداً في العقليات، وعليو وعلى الفساد 65ويدؿ النهي /
 الشرعيَّات . )األشعرية(: والخبلؼ فيو كالثاني .

( فصل وال يدؿ في الثاني على الفساد، ال لغة وال شرعاً، ال في العباَدات وال في غيرىا، 82)
عند )أبي حنيفة، ومحمد ، والشيَخين، وأبي عبد اهلل، والكرخي، والقاضي، والحاِكم، والَقفَّاؿ ، 

 منهي عنو فَِلدليٍل غيره .وبعض األشعرية(. وحيث يفسد ال
واختلفوا ىل يدؿ على صحة المنهي عنو شرعاً قبل النهي أو ال ، فعن )أبي حنيفة، ومحمد(: 

يدؿ عليها، وعند غيرىما ال يدؿ عليها، كما ال يدؿ على الفساد. )أبو طالب، والمنصور، 
في العبادات وغيرىا . ثم وأكثر الفقهاء، وبَعض المتكلمين، والظاىريَّة(: َبل يدؿ على الَفساد 

اختلفوا، فأقلُهم: شرعاً، وأكثرىم: لغة. وحيث ال يفسد المنهّي عنو فَلدليل . )جمُهور أئمتنا، 
/، وابن المبلحمي، والرازي(: يدؿ على الفساد في العبادات 66وبعض الفقَهاء، وأبُو الحَسين /
 دوف غيرىا، إال لدليٍل فيهما .

ف وفي غيرىا من المعامبلت واإليقاعات: البطبلف أيضاً عند ومعناه في العبادات البطبل
)الناصر، والشافعي ( . و)عند جمهور أئمتنا، والفقهاء( أنو: خلل فيها يُوجب ػ في حاٍؿ ػ عَدـ 

 ترتب ثمرتها عليها المقصودة منها.
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)لبعض أئمتنا،  ( فصل وال يدؿ في الثالث على الفساد، عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً 83)
 ومالك، وأحمد في رواية عنو(.

وحظ األصولي : معرفة انحصار المناىي في الثبلثة، وتمييز كل منها عن اآلخر جملة، فأمَّا 
النظر في آحاد الصور الجزئّية من أّي األخيرين ىي، والحكم عليها بأحد األقواؿ المتقدمة، 

 /.67فقهاء في كثير من صور الفروع /فموكوؿ إلى نظر الَفقيو، ولذلك تختلف أنظار ال
( فصل وأما نهي الكراَىة، فيدؿ على مرجوحيَّة المنهي عنو، ال عَلى فساده، كالنهي عن 84)

 الصلوات في األماكن المكُروَىة، ولذلك تقع عن الواجب مع الَنهي عنها.
ه، وال يتضمنو، ( فصل )أئمتَنا، والمعتزلة(: وليس النَّهي عن الشَّيء ىو عين األمر بضدّ 85)



أي: ال يدؿ عَليو بالمطابقة وال التضّمن؛ إذ ىما لفظاف متغايراف. )الباقبلّني(: بل ىو عين األمر 
أنو يستلزمو، وَقَصَر بعضهم  -على قياس ما تقدـ  -بضدّْه، ثم قاؿ آخرًا: يتضمنو. والمختار 

 ىذه القاعدة على األمر دونو.
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ف َعْن َشْيٍء َواحٍد، وعن شيئين فصاعدًا، إما: على الجمع، وَيْحُسن ( فصل والنهي قد يكو 86)
إف أمكن الخلّو عنهما، نحو ال تقتل وال َتزف. ويقبح إف لم يمكن، نحو: ال تتحرؾ َوالَ تسكن. 

/  68َأْو َعِن اْلَجْمِع، ويحُسن إف أمكن، كالنهي عن الَجمع بين األختين، ويقبح إف لم يمكن /
مع بين القياـ والقعود. وإما: على الَبَدؿ، َوالخبلؼ في ىذا القسم كما تقدـ كالنهي عن الج

فيما ُأِمر بو على التخيير، نحو: ال تكلم زيداً أو عمراً أو بكرًا. فلو ترؾ كبلمهم معاً، كما أفَّ لو 
في األمر المخير فعل الجميع، ولو ترؾ كبلـ بعضهم دوف بعض، كما أف لو فيو فعل البعض 

البعض، وليَس لو الجمع بين كبَلمهم كما أف لَيس لو فيو ترؾ الجمع. َأْو َعِن اْلَبَدِؿ، إما وترؾ 
بمعنى النهي عن فعل ُيْجعل بدالً عن غيره، نحو: ال تمسح بدالً عن الغسل، ويرجع إلى النهي 

إف  عن قصد البدلية، أو بمعنى النهي عن فعل أحدىما ُدوف اآلخر، لكن يجمع بينها، وَيْحُسن
أمكن، نحو: ال تفعل المسح دوف الغسل، ويقبح إف لم يمكن، نحو: ال تفعل الحركة دوف 

 السكوف.
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 ]شروط األمر والنهي[
 ( فصل ولؤلمر والنهي شروط.87)

منها ما يرجع إليهما، وىي: أالَّ يكوف األمر والنهي في أنُفسهما مفسدة. وأف يَػَتقدما بالَقدر 
ن فيو من معرفة ما تناواله، وىو أربعة أوقات: وقت سماعهما، ووقت النظر / الذي يُػَتَمك69/

في حكمهما، ووقت حصوؿ العلم أو الظن لحكمهما، ووقت األخذ فيهما . ويجوز بأكثر 
وفاقاً )للبصرية(، وخبلفاً )للبغّدادية( ، وأوجبت )األشعرية، والّنّجارية( مقارنتهما، كالقدرة، وما 

عندىم. وأف يتمكن المخاطب من فهمهما، ال ورودىما بلسانِو خبلفاً تقدـ فهو لئلعبلـ 
 )للحفيد( فيو.

ومنها ما يرجع إلى اآلمر والّناىي، وىو: أْف يُػْعَلم من حالهما ما ذُِكَر، ومن حاؿ المأمور 



والمأمور بو والمنهي والمنهي عنو ما سيذكر، وأف يكوف لو فيهما مراد صحيح. وأف يثيب ممتثل 
ويعاقب ُمَخالف نهيو، وال يشترط إرادة إثابتو حاؿ األمر، وال عقابو حاؿ النهي خبلفاً أمره، 

 )لؤلخشيديّة(.
ومنها ما يرجع إلى المأُمور بو والمنهي عنو، وىو: العلم بهما. وأالَّ يكونا مستحيلين في 

يترجح تركو  /، والمنهي عنو مما69أنفسهما. وأف يكوف المأمور بو لو صفة زائدة على ُحْسِنو /
 على فعلو.

ومنها ما يرجع إلى المأمور والمنهي، وىو: تمكنهما من الفعل والترؾ . وتردد دواعيهما، ووجود 
 آلة لو في الفعل المحتاج إليها .

( فصل ويتفقاف في: أف كل واحد منهما يستعمل حقيقة ومجازًا. وأف سبب كل واحد 88)
عتبر فيهما عرفاً. وأنو يكوف كل منهما: مطلقاً، منهما سبب صفة فاعِلو . وأف اإلستعبلء م

ومقيداً بشرٍط أو صفة؛ فَػيُػْقَصُر عليهما. وأنو يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن 
 التكليف.
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ويختلفاف في: أف لفظ األمر مشترؾ )بين الصيغة والشأف وغيرىما( ، بخبلؼ لفظ النهي. وفي 
ر المطلق ُيْخَرج عن عهدتو بمرة على األصح، وال يخرج من اختبلؼ صيغتهما. وفي أف األم

عهدة النهي المطلق إال بدواـ اإلنتهاء على األصح. وأف األمر يقتضي حسن المأمور بو، والنهي 
قبح المنهي عنو. وأف المقصود من األمر حصوؿ الفعل، ومن النهي الكف عنو. وأف فاعل ما 

وما يتناولو النهي ُيَسمَّى: عاصياً. وأف األمر يفتقر إلى إرادة  / األمر ُيسّمى: مطيعاً،71يتناولو /
لفظو وإرادة مدلولو ػ )أبو علي(: وإرادة كونو أمرًا ػ بخبلؼ النهي. وأف األمر يوصف بكونو أمرًا 

 لئلرادة، والنهي يوصف بكونو نهياً للكراَىة.
 

**** 
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 [ باب العمـو3]
 مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيو مطلقاً َضْرَبة . ( فصل العاـ: لفظ داؿ على89)



 ]وقيل[: اللفظ )المستغرؽ لما يصلح لو( ، ويشمل النادر على األصح.
وىو حقيقة في األلفاظ؛ ألنو من عوارضها، وفي المَعاني مجاز، وفاقاً )للجمهور(، وقاؿ )رازي 

لخارجّية َعيناً كالمطر، وعرضاً  الحنفّية ، وابن الحاجب(: حقيقة، سواء كانت من الموُجودات ا
كاألصوات، أو من الذىنيَّة كالحيوانية ونحوَىا من المَعاني الكلّية. وَنَصَره )الحفيد(. وقيل: 

 / وال مجازًا.72بالوقف. وقيل: ليس من عوارضها ال حقيقة /
، وأبي وال يكوف في األفعاؿ؛ ألنو ال ظاىر لها فيدخلو الشموؿ أو الوحدة ، خبلفاً )للمنصور

 رشيد(، وىو لفظي، وال في التػُُّروؾ أيضاً.
 ( فصل وعمـو األشخاص يستلـز عمـو األحواؿ واألزمنة واألمكنة إال لمخصص.90)

)أئمتنا، والمعتزلة(: وقطعي المتن منو قطعيُّ الداللِة في العلمي ، ظنػّْيُّها في العملي. )األشعرية، 
 إذا الح قصد التعميم . والفقهاء(: بل ظني فيهما. )الجويني(: إال

 ( فصل واستفادة العمـو مَن الّلفظ:91)
[ إما: )لغة( ]أ[بنفِسو من دوف قريَنة مع تناوؿ العاِلِمين وغيرىم، كػ)أّي( في اإلستفهاـ 1]

والشرط ، و)كل( و)جميع(. أو العاِلمين فقط، كػ)َمْن( استفهاماً وشرطاً. أو غيرىم فقط، عُموماً  
 /.73كػ)أين( و)حيث( في المكاف، و)متى(، و)متى ما( في الزماف/  كػ)ما(. أو خُصوصاً 

]ب[ أو بَقرينة ال من نفس الّلفظ؛ ِفْي إثباٍت كالجنس معرفاً ببلمو، وكجمع الكثرة والقلة 
 معرفين بها أو مضافين . َأْو ِفْي نَػْفٍي كالنكرة في سياقو .
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كل لحم. فيعم المتعارؼ فقط، أو بقرينة، نحو: [ وإمَّا عرفاً من دوف قرينة نحو: حرمت  2]
 [ وَجمع األمير الّصاغة.53?فََأْرَسَل ِفْرَعْوُف في اْلَمداِئِن حاِشريَن?]الشعراء: 

[ وإما عقبلً كما إذا َعلَّق الشارع حكماً على ِعلَّة، فعُمومو في كل ما ثبتت فيو بالعقل ال 3]
ْمُت السُّكَّر؛ لكونو حلوًا. )الباقبلّني(: الَ يعم مطلقاً، باللفظ، َعلى األصح، كما يأتي، نحو: حرَّ 

 ومنو مفهـو الموافقة عند َمن جعلو قَياساً ، ال مفُهـو المخالفة في األظهر.
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]  ]ألفاظ وموجبات العمـو
 ( فصل وتنقسم ألَفاظو عند مثبتها إلى: ُمتػََّفٍق على ُعمومو ومختلف فيو.92)



 قبلء استفهاماً وشرطاً، وموصولة لغير تعيين.فاألوؿ: )َمْن( للع
 و)ما( لغيرىم كذلك، و)مهَما( لغيرىم شرطًا.

 / وغيرىم كذلك.74و)أّي( للعقبلء /
 و)أين(، و)أينما(، و)أنى( استفهاماً وشرطًا.

 و)حيث(، و)حيثما(، شرطاً للمكاف.
 و)متى(، و)متى ما(، و)أياف( للزماف فيهما.

ا َكاَنْت في حّيز الّنفي بأف ُأخّْرت عن أداتو من غير فصٍل، نحو: ما كل و)كل( في اإلثبات، وِإذَ 
بيع حبلاًل. أو ُجِعَلت معمولة للفعل المنفّي، نحو: لم أجد كل الّدراِىم، وكل الدراىم لم أجد؛ 

: تَػَوجََّو النفي إلى الشموؿ خاّصة، وأفاد ثبوتو لبعض، وإالَّ عمَّ كقولو صلى الّلو عليو وآلو وسلم
 )) وكل ذلك لم يكن (( .

 و)أجمعوف( و)جمع( و)جميع(.
و)النكرة في سياؽ النفي( غالباً، )وفي النهي واإلستفهاـ(، وال عمـو فيها في اإلثبات إال 

 مجازًا، بكثرة في المبتدأ ، وقلة في غيره .
 والثاني: )الجنس( المفرد، كالرجل.

/ )أئمتنا، والجمهور( 75كالماء. ومختار /  و)اسم الجنس(، وىو ما يطلق على القليل والكثير،
 عمومهما؛ إذا ُعرّْفا باألداة لغير عهد، ولم يرد بهما تنكير .

ومثلهما )الذي( و)التي( لغير تعيين، خبلفاً )ألبي ىاشم، وأبي الحسين، والمحلي ، والرازي(. 
ـو في الجنس وقاؿ )الجويني، والغّزالي(: ال عمـو في الجنس. بخبلؼ اسم الجنس، والَ عم

المضاؼ، خبلفاً )البن عياش، والمرتضى، وأبي العباس، وابن الحاجب ، وغيرىم(. وأما اسم 
 الجنس المضاؼ فعاـ.
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و)الجمع( كالحاؿ، و)اسم الجمع( وىو ما يطلق على ثبلثة فصاعداً بغير زَِنة الجمع، كالغنم، 
البلتي( لغير تعيين ومرادفهما )من الموصوالت( إذا ُعرّْؼ باألداة لغير عهد، ومثلهما )الذين( و)

 . ومختار )أئمتنا، والجمهور(: عُمومها خبلفاً )ألبي ىاشم(، وكذا إذا كانا مضافين.
وال عمـو في الجمع المنكر عند )أئمتَنا، والجمهور( خبلفاً )ألبي علي، والحاكم(. وال في اسم 

 الجمع المنكر.
/ إلى ما قبلها، فحكمها حكمو في العمـو والخصوص. 76/فأمَّا المضمرات فنف كانت راجعة 



ٍـّ عاّمة ولخاصٍّ خاصة .  وإف كانت على جهة المخاطبة فلعا
 وال عمـو في لفظ )سائر( إذ معناه: باقي الشيء، ال جملتو، على األصح.

( فصل واللفظ العاـ منو ما يختص بالمذكر، كالرجاؿ والذكور. ومنو ما يختص بالمَؤنث،  93)
لنساء واإلناث. ومنو ما يشملهما، وىو ما ال يظهر فيو تذكير وال تأنيث كػ)من( و)ما( عند كا

الجمهور. فأما جمع المذكر السالم ونحوه فيدخل فيو المؤنث تغليباً ػ خبلفاً )لبعض األشعرية(، 
في  وتردد )اإلماـ( في ذلك ػ ال وضعاً، خبلفاً )للحنابلة، وابن داود (، و)للحفيد( في دخولو

 ?يَا أيُّها النَّاُس? وضعاً أو تغليباً قوالف .
والمختار وفاقاً )للجمهور(: أنو الَ يخرج العاـ عن إفادة العُمـو لوروده في َمعِرض المدح 

/ وإرادتهما كقولو تعالى: ?إفَّ األبْػَراَر َلِفي نَِعْيٍم?]االنفطار: 77والذـ؛ إذ ال منافاة بين إرادتِو /
َىَب واْلِفضََّة?]التوبة: [ ، ?والَّذينَ 13 [ خبلفاً )للشافعي(. وثبوت العمـو في 34َيْكِنزوَف الذَّ

 [ خبلفاً لؤلقلين.103مثل: ?ُخْذ ِمْن َأْمواِلِهْم َصَدَقًة?]التوبة:
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( فصل وألفاظ العمـو ظاىرة فيو، عند )أئمتنا، والجمهور( مجاز في الخصوص. بعض 94)
عضهم مشترؾ بينهما بالّلفظ، وقيل: لم توضع لهما وإنما يستفاداف )المرجئة(: بل عكسو، وب

بالقرينة، وقيل: للعمـو في األمر والنهي ال في األخبار فالوقف، وقيل: إال في آيات الوعيد، 
وقيل بالوقف، إمَّا على معَنى ما ندري وضع العمـو لها أـ ال ، وإما على معَنى نعلم أنو وضع، 

مجاز؟ قيل: وال خبلؼ في عمـو ألفاظ التأكيد، نحو: كل وجميع، وإنما  والَ ندري أحقيقة أـ
 ىو فيما يدعى عمومو من غيرىما َكمن، واألصّح: أنو في جميع صيغو.

/ 78( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والخطاب بالشرعيات يشمل العبيد في حقو تعالى /95)
لؤلقلين، وقاؿ )رازي الحنفيَّة(:  وحق غيره، فيدخلوف في الناس والمؤمنين كاألحرار، خبلفاً 

 يشملهم في حقو تعالى فقط.
ومثل: ?يَا أيُّها النَّاس? و?يا ِعَباد? يشَمل الرسوؿ مطلقاً، خبلفاً )لبعض المتكلمين، والفقهاء( 

 / إف اقترنت بػ)ُقل(.109مطلقاً، و)للحليمي ، والصيرفي ( /
لجمهور، وأحد قولي المؤيد باهلل( إال ويدخل المخاطب في عمـو خطابو، عند )أبي طالب، وا

 لقرينة، خبلفاً )للقاسم، واألقلين، وأحد قولي المؤيد باهلل(.
( فصل والفعل المؤكد بمصدره مثبتاً أو منفياً عاـ في متعلقاتو المحذوفة، نحو: إف أكلُت 96)

 اتفاقًا.أكبلً فعبدي حر، وواهلل ال آكل أكبًل، وإف أكلت أكبًل، فيقبل التخصيص بالنية 
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واختلف في غير المؤكد مع حذؼ معمولو، نحو: إف أكلت، وال آكل، بالنسَبة إلى 
، بالنسَبة / / إلى األزمنة، وإف قعدت، وال أقعد، بالنسَبة 79المأكوالت، وإف صمت، وال أصـو

لتخصيص إَلى األمكنة. والمختار وفاقاً )للشافعي، وأبي يوسف( أنو عاـ في متعلقاتو، فيقبل ا
بالنية، فنذا َنوى مأكوالً أو زماناً أو مكاناً معيناً صحت نيتو، فبل يحنث بغيره. )المؤيد باهلل، 
والحنفية(: ال ُعُمـو لو فيها، فبل يقبل التخصيص بالنيَّة فيحَنث بذلك، )الغّزالي(: عاـ في 

باللفِظ فاتفاؽ في  مفعوالتو، فيقبل التخصيص بها الَ في األزمَنِة واألمكنة. فأما التخصيص
 الجميع.

( فصل وِإَذا َتعذَّر حمل اللفِظ على ظاىرِه ووجب العدوؿ إلى اإلضمار، وتعددت جهات 97)
اإلقتضاء التي يمكن تقديرىا الستقامتو َوَجَب إضمارىا عموماً، إال ما خصو دليل، ال أحدىا 

خطأ والنسياف ((. فنف تعّين فقط، خبلفاً )لئلماـ، وبعض األصوليين(، نحو: )) رفع عن أمتي ال
 [ .82/ أحدىا بدليٍل، كاف كظهوره، نحو ?واْسأِؿ الَقْريَة?]يوسف:80/
( فصل ونحو قوؿ الصحابي: نهى عن بيع الغرر، َوقضى بالشفعِة للجار، يعم الغرر 98)

 والجار، وفاقاً )للجمهور(، وخبلفاً )لئلماـ، واألقلين(.
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[]من األحكاـ المتعلقة ب  العمـو
( فصل )جمهور أئمتنا، والمتكلمين(: وكل عمـو خّص فهو مجاز في الباقي مطلقاً. 99)

)الحنابلة(، وأكثر الفريقين: حقيقة مطلقاً. )الكرخي، والغزالي، وأبو الحسين، والرازي(: إف 
خصَّ بمتصل من استثناء، أو صفة، أو شرط، أو َغاية فحقيقة، وإف خصَّ بمنفصٍل من عقٍل أو 

سمع فمجاز. )القاضي(: إف خصَّ بمنفصٍل فمجاز، وإف خصَّ بمّتصل فنف كاف استثناًء فمجاز، 
وإف كاف صفة أو شرطاً فحقيقة، ولعل الغاية عنده كذلك. وقيل: إف خص بلفظيٍّ متصل أو 

/ أو شرعي فمجاز. )المنصور(: إف كاف الباقي 81منفصٍل فحقيقة، وإف خص بمعنوي عقلي /
الفهم عند إطبلؽ العمـو ال المخَرج فحقيقة، وإال فمجاز، )الجويني(: حقيقة  ىو السابق إلى

 في تناولو الباقي مجاز في اإلقتصار عليو. و)الحفيد( كذلك في المنفصل ال المتصل فحقيقة.
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( فصل وما خّص بمجَمٍل فليس بحجة في الباقي اتفاقاً، ال بمبين متصٍل أو منفصٍل؛ 100)
)أكثر أئمتنا، والجمهور(، وقاؿ )الكرخي، وابن شجاع ( : حجة إف خص بمتصل فحجة عند 

ال منفصٍل. وقيل: حجة في أقل الجمع، )أبُو عبد الّلو(: إف أنْبأ العاـ على الباقي قبل تخصيصو 
تُػُلوا المْشرِِكْيَن?]التوبة:  [ ، فننو ينبئ عن قتل الحربي قبل إخراج الذّمي، 5فحجة، نحو: ?فاقػْ

[ ، فننو ال ينبئ عن السارؽ 38فليس بحّجة، نحو: ?والسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة?]المائدة: وإال
للنصاب من حرز قبل إخراج السارؽ لدونو أو لو من غير حرٍز. )أبو طالب، والقاضي(: إف كاف 

[ 5: / العاـ غير مفتقر إلى بياف قَػْبل تخصيصو فحّجة، نحو: ?فاقْػتُػُلوا المْشرِِكْيَن?]التوبة82/
[ ، فننّو مفتقر إلى البياف قبل تخصيصو 72وإال فبل، نحو: ? أِقْيُموا الّصبَلَة ?]األنعاـ: 

 بالحائض. )أبو ثور ، وابن أباف ( : ليس بحجة إلجمالو.
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: ويمتنع العمل بالعاـ قبل البحث عن مخصصو المنفصل؛ 101)

ختلف في َقدر الَبحِث فعند )الجمهور(: حتى يحصل الظن خبلفاً )للصيرفي، والبيضاوي ( . وا
بانتفائو، )الباقبلني(: حتى يُعلم انتفاؤه، وكذلك كل دليل مع معارضو كالنّص مع ناسِخو، وقيل: 
حتى يحصل اعتقاٌد بانتفائو. والمختار: أنو إف كاف َعَمِلياً )فكالجمهور(. وإف كاف علمّياً وجب  

)بعض علمائنا(، أو َقطعياً فقط عند أكثرىم، ويبحث عنو حتى يعلم كونو قطعياً مقارناً عند 
/ لو كاف موجوداً لوجَب على الّلو 83انتفاؤه. )المهدي(: بأالَّ يوجد بعد البحث، فيعرؼ أنو /

 أف ينبو عليو بخاطر أو نحوه.
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يعلم داللتو على  ( فصل ويجوز إسماع المكلف العاـ اْلُمَخصَّص بالعقل اتفاقاً، وإف لم102)
التخصيص، بأالَّ ينظر. )أئمتنا، والجمهور(: وكذا يجوز إسماعو المَخصَّص بالشرع، وإف لم 

يسمع ُمَخصَّْصو الشرعي مطلقاً، )أبو الهذيل ، وأبو علي(: يمتنع ذلك فيو مطلقاً، فيذىلو الّلو 
ع إشعاره بورود عن سماع العاـ حتى يبلغو الخاص معو، )أبو الحسين، والّشيخ(: يجوز م

 المخصص أو إخطاره ببالو.
( فصل )أئمتنا والُجمهور(: والَ ُعمـو في الخطاب الخاص بالنبي صلى الّلو عليو وآلو 103)

?]األنفاؿ:  [ ، خبلفاً )ألبي حنيفة، 65[ و?لِئْن أْشرَْكَت?]الزمر:64وسلَّم، نحو: ?يَا أيػَُّها النَِّبيُّ
عليو وآلو وسلم لواحٍد ابتداًء أو بعد سؤاؿ إال بقياس أو وأحمد(. وال في خطابو صلى الّلو 

 نحوه خبلفاً )للحنابلة(.



؛ إذ ال يدؿ إال عَلى الحدث / / والزماف من غير نظر إلى 84وال في فعلو المثبت خبلفاً لقـو
شموؿ أو ِوْحَدٍة أو تكرار، فبل يكوف عاماً في أقسامو، نحو: َصّلى داخل الكعبة، فبل يعم 

النفل، وال في أوقاتِو، نحو: كاف يجمع بين الصبلتين في السَّفر ، فبل يعم وقتيهما. الفرض و 
فأما التكرار فيو فمستفاد من العرؼ. ودخوؿ األمة في فعلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم بدليل 

.  خارجي؛ من قوؿ أو قياس أو قرينٍة، كوقوعو بعد إجماٍؿ أو إطبلٍؽ أو عُموـٍ
[ ، إذ 20ة ، نحو: ?ال َيْسَتوي َأْصحاُب الّناِر َوَأْصحاُب اْلَجنَِّة?]الحشر:وال في نفي المساوا

يقتضي نفي االستواء في بعض الوجوه، ال نفي اإلستواء في كل وجو، خبلفاً )للشافعي(؛ فبل 
 يقتل مسلم بذمّي عنده.
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لو وسلم لغيبلف حين أسلم وال في ترؾ الشارع اإلستفصاؿ عن القضيَّة، كقولو صلى الّلو عليو وآ
/ الترؾ مْنزلة عمـو 85عن عشر نسوة : ))أمسك أربعاً وفارؽ سائرىن (( ؛ إذ ال يتَنزؿ /

 اللفظ، خبلفاً )للشافعي(.
وال في خطاب الموجودين، نحو: ?يَا أيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا?، فبل يشمل من بعدىم ممن سيوجد إال 

س، أو كونو معلوماً من ضرورة الدين، ال بمجرد الصيغة بدليل آخر من إجماع، أو نص، أو قيا
 خبلفاً )للحنابلة(.

فأما الخبلؼ في مفهومي الموافَقة والمخالفة، ىل لهما عمـو أو ال؟ فلفظي؛ ألف المثبت لو 
فيهما أراد عمومهما فيما سوى المنطوؽ بو وىو اتفاؽ، ونافيو فيهما أراد أنو لم يثبت عمومهما 

 و اتفاؽ.بالمنطوؽ بو وى
 

**** 
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 [ باب الخصوص4]
( فصل التخصيص إخراج بعض ما تناولو العاـ. والمخُصوص العاـ اْلُمْخَرج بعضو، وقد 104)

البعض اْلُمْخَرج، وقد يطلق على الباقي بعد  -بالفتح  -يطلق الخاص عليو. والمَخصَّص 
 ء.بكسر الرا -: المْخِرج -بالكسر  -اإلخراج. والُمَخصّْص 



/، وإف لم يكن عاماً، كما يطلق 86وقد يطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مدلولو /
 عليو عاـ لتعدده كعشرة، والمسلمين لمعهودين.

وال يمنع إيهامو للَبَدا في الطلب، وللكذب في الخبر ِمْن ُوُقوِعو في كبلـ الشارع؛ لكشف 
 . ولقـو في الخبر.التخصيص عن عدـ إرادتو لذلك، خبلفاً لشذوذ فيهما

وفُِرَؽ بينو وبين النَّْسخ بوجوه، أوضحها: أف النسخ يجب فيو التراخي، وأنو يكوف لكل ولبعض 
بخبلؼ التخصيص. والتحقيق أنو نوع من التخصيص خاص باألزماف بخبلؼ غيره من أنواعو ، 

 فيكوف في األزماف واألعياف وغيرىما ، فكل نسخ تخصيص وال عكس.
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 قساـ المخصص[]أ
( فصل وينقسم المَخصّْص إلى: متصل، وىو: ما ال يستقل بنفسو في اإلفادة. ومنفصل، 105)

 / منفصبًل.87وىو خبلفو، ولذلك َكاَف: أكرِـ الناس، وال تكـر زيداً /
فالمتصل خمسة أنواع: )األوؿ(: االستثناء المتصل، وىو الُمْخَرج من متعدد لفظاً أو تقديرًا 

حدى أخواتها ، نحو: أكـر بني تميم إال الفساؽ. فتقصره على غيرىم. وفائدتو: بنال أو إ
 إخراجو من المستثنى منو، فأما داللتو على مخالفتو في الحكم ففيو خبلؼ يأتي .

والمنقطع خبلفو. والمختار أف االستثناء فيو مجاز. وقيل: حقيقة بالتواطؤ، وقيل: باالشتراؾ. 
 وتوقف بعضهم.

 الستثناء على الشرط المعلق بمشيئة اهلل تعالى.وقد يطلق ا
 ( فصل وشروط المتصل ثبلثة:106)
[ اتصالو بالمستثنى منو لفظاً، أو حكماً، بتخلل وقت يسير كتنفس أو بلع ريق أو عطاس أو 1]

 بدوِر َقْيٍء. )أبو مضر ، وأبو جعفر ( : أو َتذَكُِّر ما يستثنى. )اإلماـ(: أو طوِؿ كبلـ. وجوز )ابن
سنة، و)ابُن جبيٍر (  -وىو أحد قولي )الناصر(  -/ 88عباس( تراخيو أبدًا، وعنو شهرًا. وعنو /

أربعَة أشهر، و)مجاىد ( سنتين، و)الحسن ، وعطاء( في المجلس، وبعضهم بالنية . وقيل: 
 يجوز في القرآف خاصة.

ى األقل اتفاقاً، [ وكونو غير مستغرؽ للمستثنى منو، كمثلو أو أكثر فَػيَػْلغُو. ويستثن2]
والمساوي عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )لبعض النحاة، والحنابلة، والباقبلني، والظاىرية(. 
ومثلهما األكثر خبلفاً )للفراء، وابن درستويو، والقفاؿ، ومانع المساوي(، وقيل: بمنعهما في 



 الكسر، ولو كاف الجبر العدد الصريح دوف غيره، واستَػْقَبَح بعض اللغويين استثناء الجبر ال
 أقل.
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 [ وكونو من جنس المستثنى منو.3]
ويقع في كل أنواع الخطاب من الخبر، واألمر والنهي، واالستفهاـ، وفي األعياف، واألوقات، 

واألحواؿ، واألسباب، والشروط والموانع، ومفردًا، ومعطوفاً، ومجمبلً من مجمل، ومجمبًل من 
نى من مستثنى ، وال يشترط إرادتو مع أوؿ الجملة، خبلفاً )لبعض مبين، وعكسو، ومستث

 الشافعية(، وال يلغو متقدماً في األصح.
( فصل وإليهامو التناقص باإلخراج بعد اإلدخاؿ، أختلف في كيفية داللتو، فعند )أئمتنا، 107)

لك، فهو من باب والجمهور( أنو أطلق المستثنى منو على بعضو مجازًا. وأداة االستثناء قرينة ذ
تسمية البعض باسم الكل، فالمراد بألف في قولو تعالى: ?فَػَلِبَث فيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإال َخْمسيَن 

[ ، خمسوف وتسعمائة. )الحفيد، والباقبلني(: ألف إال خمسين بنزاء 14عاماً?]العنكبوت: 
اد بالمستثنى منو خمسين وتسعمائة، كاسمين: مفرد ومركب. )ابن الحاجب، وغيره(: بل المر 

جميع ما تناولو، ثم أخرج المستثنى واإلسناد بعد اإلخراج. فهو على األوؿ تخصيص، وعلى 
 الثاني ليس بتخصيص، وعلى الثالث محتمل .

/ وإذا وقع بعد جملتين فصاعداً فعند )أبي طالب، والمنصور، والشافعية(: 90( فصل /108)
هادي، والقاسم، وغيرىما من أئمتنا(. وعند أنو يعود إلى الجميع، وىو ظاىر مذىب )ال

)الحنفية( إلى األخيرة فقط. )الموسوي(: مشترؾ. وتوقف )الباقبلني، والغزالي(. وقاؿ 
)القاضي، وأبو الحسين، وغيرىما(: إف تبين اإلضراب عاد إلى غير المضرب عنو، وإال فنلى 

 الجميع، وىو اْلُمَحصَّل للمذىب.
 ماني صور:والقسمة العقلية تقتضي ث
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[ االتفاؽ في االسم والحكم والنوع معاً، نحو: أكـر ربيعة وأكـر ربيعة، أو وأكرمهم إال 1]
 الطواؿ .

 [ أو االختبلؼ في ذلك معاً، نحو: أطعم ربيعة وال تسلم على مضر إال الطواؿ.2]



ال تَػْقَبلوا َلُهْم َشهاَدًة َأَبدًا [ أو االتفاؽ في االسم فقط، نحو: ?فاْجِلدوُىْم َثمانيَن َجْلَدًة وَ 3]
يَن تَابُوا.?]النور:   [ .5ػ4َوأولَِئَك ُىُم اْلفاِسقوَف إال الذّْ

 [ أو في الحكم فقط، نحو: أكـر ربيعة ومضر مكرموف إال الطواؿ.4]
 [ أو في النوع فقط، نحو: أطعم ربيعة وَسلّْم على مضر إال الطواؿ.5]
 لنوع، نحو: أكـر ربيعة، وىم مكرموف إال الطواؿ.[ أو في االسم والحكم دوف ا6]
 [ أو في االسم والنوع دوف الحكم، نحو: أطعم ربيعة وسلم عليهم إال الطواؿ.7]
 [ أو في الحكم والنوع دوف االسم، نحو: أكـر ربيعة وأكـر مضر إال الطواؿ.8]

)جمهور أئمتنا، والشافعية(، فيعود في األولى والثانية إلى األخيرة، وفي الثالثة إلى الجميع عند 
خبلفاً )لزيد، واإلماـ، والحنفية(، وىي منشأ الخبلؼ، وفي الرابعة والخامسة إلى األخيرة، وفي 

 الثبلث البواقي إلى الجميع.
( فصل )والثاني(: الشرط، نحو: أكـر تميم إف دخلوا الدار، فتقصره على الداخلين. 109)

و اتفاقاً. فأما داللتو على نفيو عما عداه إال أف يدؿ وفائدتو: تعليق الحكم على المختص ب
 / دليل على اعتباره ففيو خبلؼ يأتي.92/

 ويقع في كل أنواع الخطاب. وأدواتو: إف، وإذا، وأخواتهما.
وشروطو: إمكانو في نفسو ، وإمكاف العلم بو ، وكونو مستقببًل وإف تراخى ، وال يقتضي التكرار 

 إال مقيداً بعاـ .
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وىو وجودي وعدمي. )فالوجودي(: إف استحاؿ وجوده إال دفعة ػ مفرداً كالعتق ، أو مركباً  
كاإليماف ػ فحصوؿ المشروط عند تمامو، وإف استحاؿ وجوده دفعة واحدة كالكبلـ، فحصوؿ 

 المشروط عند تماـ آخره. وإف جاز فيو األمراف كالعقل فكذلك .
ومتى لم. وفي تعيين وقت المشروط بو تفصيل مذكور في  )والعدمي(، نحو: إذا لم، وإف لم، 

 كتب الفروع.
والجزاء المتأخر متفق عليو، واختلف في المتقدـ، مثل: أكرمك إف دخلت الدار. فعند 

/ قدمت لئلخبار بما فيها من النّْسبة، ال َجزاٌء؛ المتناع 93)جمهور النحاة(: أنو ُجْمَلٌة خبرية /
زمو، والجزاء محذوؼ لداللتو عليو . والمختار وفاقاً )للفراء، تقدمو على الشرط، ولعدـ ج

 وعبد القاىر ( أنو جزاء. )ابن الحاجب(: جزاء في المعنى ال في اللفظ.
ويتحداف ويتعدداف على الجمع أو على البدؿ، أو مختلفين، ويتحد أحدىما ويتعدد اآلخر على 



 .الجمع أو على البدؿ. ويجوز إخراج األكثر بو اتفاقاً 
وىو كاالستثناء في: اتصالو بالمشروط، وفي: الخبلؼ في عوده بعد الجملتين فصاعدًا. وعن 

 )أبي حنيفة( للجميع. وقيل: للجملة األخيرة: إف تأخر، ولؤلولى إف تقدـ.
 ( فصل )والثالث(: الغاية، نحو: أكـر تميم حتى يدخلوا، فتقصره على غير الداخلين .110)

بما قبلها اتفاقاً، فأما داللتها على نفيو عما بعدىا إال أف يدؿ دليل على  وفائدتها: تعليق الحكم
 اعتباره، ففيو خبلؼ يأتي.
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وتقع في كل أنواع الخطاب. وقد تكوف معلومة الوقوع، نحو: استأجر تميم إلى غروب 
فردين /، وتكوف ىي والمقيد بها م94الشمس، وغير معلومتو، نحو: إلى أف يدخلوا الدار /

ومتعددين على الجمع أو على البدؿ أو مختلفين، ومع اتحاد أحدىما وتعدد اآلخر على 
 الجمع أو على البدؿ كالشرط.

 والخبلؼ في عودىا بعد الجملتين فصاعداً كالخبلؼ في االستثناء.
 ( فصل )والرابع(: الصفة، نحو: في الغنم السَّائمة زكاة.111)

مختص بها اتفاقاً، فأما داللتها على نفيو عما عداه إال أف يدؿ وفائدتها: تعليق الحكم على ال
دليل على اعتباره، ففيو خبلؼ يأتي. ويقع في كل أنواع الخطاب، ويَػتَِّحد ويتعدد، والخبلؼ 

 فيها بعد المتعدد كالخبلؼ في االستثناء، وعن )أبي حنيفة( للجميع.
ر، نحو: ?َولِلَِّو َعلى الّناِس ِحجُّ ( فصل )والخامس(: بدؿ البعض، ولم يذكره الجمهو 112)

[ فيقصر الناس على المستطيعين، وال بد فيو من 97اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِو َسبيبًل?]آؿ عمراف:
 رابط لفظاً أو تقديرًا.

 / والمنفصل، قسماف: لفظي، ومعنوي.95( فصل /113)
كآيتي العدتين ، ومنعو: )بعض   فاألوؿ: أربعة أنواع: )أولها(: تخصيص الكتاب بالكتاب،

 الظاىرية(. والسنَّة بو، ومنعو: )بعض الشافعية(.
، كخبر األوساؽ المخصّْص لقولو صلى اهلل عليو وآلو  )والثاني(: السنة بالسنة خبلفاً لقـو

 وسلم: ))فيما سقت السماء العشر (( . والكتاب بمتواترىا.

(1/147) 

 



آلحادي، فجوزه )الفقهاء األربعة، وغيرىم( مطلقاً، ومنعو واختلف في تخصيص المعلـو منهما با
)بعض األصوليين( مطلقاً. )ابن أباف(: إف سبق تخصيصو بقطعي متصل أو منفصل جاز وإال 

امتنع، ووافقو )الكرخي( في المنفصل. )الباقبلني(: كل منهما قطعي من وجو ، فوجب الوقف. 
لعلمي؛ للقطع بمتنو؛ لتواتره وبمدلولو؛ ألنو ِعْلِمي؛ )أئمتنا، والمعتزلة( يجوز في العملي دوف ا

فيمتنع إال بقاطع. وفي وجوب مقارنتو قوالف تقدما، ولذلك منعوا تخصيص عمومات الوعيد 
 / ولذلك وجبت التوبة عليها شرعاً( .96بأخبار الوعد، )وىي متناولة للصغيرة /

صيف آية القذؼ على العبد، وإجماع )والثالث(: إجماع األمة، خبلفاً )لبعض الظاىرية(، كتن
العترة عند )أئمتنا(، ومعناه تعريفهما أف ثم مخصصاً؛ ال أف أنفسهما مخصص، فنف كانا بالفعل 

 أو السكوت أو التقرير فهما من المعنوي .
.  )والرابع(: المفهـو سواء كاف مفهـو موافقة أو مفهـو مخالفة، عند معتبره، خبلفاً لقـو

ف عملياً مطلقاً كما يخصصو المنطوؽ، نحو: كل من دخل داري فاضربو، ويخصصانو إذا كا
 وإف دخل أبي فبل تقل لو أؼ، وفي الغنم زكاة؛ ثم قولو: في الغنم السائمة زكاة.

وال ُيخصَُّص مفهـو الموافقة مع منافاة معنى أصلو كضرب األب ببل سبب منو ، فأما مع عدـ 
قة ولده عند مجوزه ، مع بقاء تحريم التأفيف. ويجوز منافاة معنى األصل فيجوز؛ كحبسو لنف

 / في معلوفة التجارة .97تخصيص مفهـو المخالفة، كنيجاب الزكاة /
 ( فصل والثاني نوعاف:114)
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[ في خروج 25)عقلي( وىو: التخصيص بضرورة العقل، نحو: ? ُتَدمُّْر ُكلَّ َشْيٍء?]األحقاؼ:
[ في خروج 97نحو: ?َولِلَِّو َعلى الّناِس ِحجُّ اْلبػَْيِت?]آؿ عمراف:السماء واألرض، أو بداللتو 

 األطفاؿ، ومنع )داود، والقفاؿ( من التخصيص بو ، و)الشافعي( من تسميتو تخصيصًا.
 )وشرعي( وىو: أربعة أنواع:

؛  أولها: فعلو أو تركو صلى اهلل عليو وآلو وسلم المعارضاف للعاـ عند )أكثر أئمتنا، والجمهور(
كما لو قاؿ: االستقباؿ لقضاء الحاجة حراـ على كل مسلم؛ ثم فعل، أو صـو عاشوراء واجب 
على كل مسلم؛ ثم ترؾ ، خبلفاً )للمنصور، والكرخي، وبعض الفقهاء(، فنف ثبت اتباع األمة لو 
فيهما بدليل خاص بهما، فنسخ للعاـ عن الجميع اتفاقاً، أو بعاـ، وىو دليل التأسي؛ فالمختار 
تخصيصو بالعاـ األوؿ. وقيل: بل العمل بموافق الفعل والترؾ أولى، وىو دليل التأسي، فيكوف 

 ناسخاً، وتوقف )اآلمدي(.



ويعرؼ كونهما مخصَّْصين بوقوعهما بعد عاـ َيْشَملو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وغيره؛ ثم يفعل 
 /.98الضد أو يترؾ /

رض للعاـ مع كوف ذلك الفعل أو الترؾ ال يمكن والثاني: تقريره لمسلم على فعل أو ترؾ معا
سهوه عن مثلو، ولم ينكره أحد، فهو مخصص عند )أئمتنا، والجمهور( خبلفاً لشذوذ، كنهيو 
عن نافلة الفجر بعده؛ ثم تقريره من رآه يفعل ذلك. فنف كاف تخصيصو لسبب معين ألحق بو 

غيره ويكوف العاـ منسوخاً، وىو مشاركو فيو بالقياس ، وإف لم يكن لسبب فقيل: يلحق بو 
 مقتضى كبلـ )بعض علمائنا(، وقيل: ال يلحق بو لتعذر دليلو، واختاره )ابن الحاجب(.
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والثالث: القياس، واختلف في تخصيص العمـو القطعي بو ، فجوزه )أئمتنا، والفقهاء األربعة، 
اً. )ابن أباف(: إف سبق تخصيصو والجمهور( مطلقاً ، ومنعو )أبو علي، وبعض الفقهاء( مطلق

/. )ابن سريج(: 99بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإال امتنع، ووافقو )الكرخي( في المنفصل /
يجوز إذا كاف القياس جلياً. )اإلماـ، والغزالي(: محل اجتهاد. وتوقف )الجويني، والباقبلني(. 

ي إال بقياس قطعي، فأما الظني ومقتضى كبلـ )أئمتنا، والمعتزلة( جوازه في العملي ال العلم
 فجواز تخصيصو بو أظهر. والمختار: أف المسألة ونحوىا ظنية، خبلفاً )للباقبلني، وغيره(.

والرابع: اإلرادة عند )القاسمية، والفريقين(، فيصح تخصيصها لعمـو غير الشارع مذكوراً اتفاقاً، 
 والشافعي( قوالف.ومحذوفاً عند )القاسمية(، خبلفاً )للحنفية(، و)للمؤيد، 
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 ]المخصصات المختلف فيها[
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وال يخصص العاـ بوروده على سبب خاص مطلقاً، خبلفاً 115)

)لبعض السلف، ومالك، والشافعي، وأبي بكر الفارسي(، وىو نص في السبب ظاىر في غيره،  
: )) ُخلق الماء طهوراً ال ينجسو -بضاعة لما سئل عن بئر  -كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

إال ما غير ريحو أو لونو أو طعمو (( ، فأما جواب السائل غير المستقل دونو فتابع للسؤاؿ في 
 / اتفاقاً .100عمومو/

[ ، خبلفاً لقـو . 98وال بعطِف خاصٍّ عليو مما قد تناولو كقولو: ?وِجْبرِْيَل وِمْيَكائِيَل?]البقرة:
 [ .87ـ على خاص نحو: ?آتيناَؾ َسبعاً ِمْن المثَاِني َوالُقرآف الَعِظْيم?]الحجر: وكذا بعطف عا



[ ، خبلفاً 228وال بالضمير الراجع إلى بعض ما يتناولو نحو: ?َوبُػُعولَتُػُهنَّ أَحقُّ ِبَردِّْىنَّ?]البقرة: 
، وقاؿ )للحفيد، وابن زيد، والجويني(، وتوقف )أبو الحسين، وابن المبلحمي، والرازي(

 )الداعي(: يوجب صرؼ العمـو إلى العهد.
وال بذكر بعض أفراده الموافقة لو في الحكم، وليس لها مفهـو معتبر خبلفاً )ألبي ثور(، كقولو 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) أيما إىاب دبغ فقد طهر (( ، ثم قولو في شاة ميمونة: )) دباغها 
 في الغنم السائمة زكاة. طهورىا (( بخبلؼ : في الغنم زكاة، ثم:

وال بمقدر مخصوص في الجملة الثانية، خبلفاً )للحفيد(، كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) 
/ في الجملة 101أال ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد في عهده (( ، فخصصوا بكافر /

 األولى بتقديره في الثانية مخصصاً ، وتوقف )أبو الحسين(.
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بمذىب الصحابي حيث يخالفو غالباً ، ولو كاف راويو، خبلفاً )للحنفية، والحنابلة، ولبعض وال 
علمائنا(، حيث ال يكوف لبلجتهاد فيو مسرح . )الشافعي(: إف َحَمل العمـو على الخصوص لم 

يخص بمذىبو وإف َحَمل ما يحتمل معنيين على البدؿ على أحدىما خص بو . )القاضي(: إف 
الخصوص لفهمو من قصد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلم ذلك منو بقصد أو َحَملو على 

 قرينة، وجب اتباعو في التخصيص، وفي الحمل على أحدىما، وإال فبل، وىو اتفاؽ.
وال بالعادة الجارية بترؾ بعض مدلولو مثل: حرمة الربا في الطعاـ، وعادتهم تناوؿ البر، خبلفاً 

لرازي( إف جرت في زمنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلمها وقررىا أو )للحنفية( مطلقاً . و)ل
ُأْجِمع عليها ال غير، وليس من ذلك ما نقلو عرؼ اللغة إلى غير معناه األصلي كالدابة فننو 

 مَخصٌَّص بما نقل إليو اتفاقاً.

(1/152) 

 

 ]كوف التخصيص دفع عن العمل بالعاـ ال رفع لو[
واع التخصيص المتصلة والمنفصلة مخصًّْصة بالدفع ال بالرفع ، / وكل أن102( فصل /116)

 وكذا النسخ في األصح .
ُلو كل عاـ معنى كالعلة، أو لفظاً ، إال المؤكَّد بما يفيد الشموؿ إال بمتصل ، وقوؿ بعضهم   َويَػْقبػَ

ا ِمْن َدابٍَّة في [ ، ?َومَ 282كل عمومات القرآف مخصوصة إال: ?َواهللُ ِبُكلّْ َشيء َعِلْيٌم?]البقرة: 



 [ ، فيو نظر.6األْرِض إالَّ َعَلى اهلل ِرْزقُػَها?]ىود: 
 ( فصل ويمتنع تخصيص العاـ حتى ال يبقى شيء مما يتناولو اتفاقًا.117)

واختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، فعند )الشيخ، والجويني، وبعض اللغويين، 
. )اإلماـ، وأبو الحسين، والغزالي، والرازي(: وغيرىم(: يجوز إلى واحد في كل ألفاظ  العمـو

يمتنع في كلها إلى دوف أقل الجمع. )المنصور، والحفيد(: إف كاف جمعاً معرفاً جاز إلى واحد، 
وإف كاف غيره فنلى ثبلثة. وعكَّس )القفاؿ(. )الداعي، وابن زيد(: إف كاف باالستثناء جاز إلى 

/، فأما إطبلؽ لفظ الجمع على الواحد 103أكثر أو مساوياً /واحد، وإف كاف بغيره كاف الباقي 
 المعظم فجائز.

واختلف في أقل الجمع، فعند )أئمتنا، والجمهور، وبعض السلف(: أنو ثبلثة. وعند )أبي 
العباس، وثعلب، والباقبلني، وبعض السلف، والفقهاء(: أنو اثناف، وىو أحد قولي )المؤيد 

 باهلل(.
رض العاـ والخاص في غير األخبار : فنما أف يعلم تقارنهما، أو تأخر ( فصل وإذا تعا118)

 الخاص، أو تأخر العاـ، أو يجهل ذلك.
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إف علم تقارنهما خصص العاـ بو عند )أئمتنا، والجمهور(. )ابن القاص ( : يتعارضاف فيما 
 ا، وإال فالوقف.تناولو الخاص كالنصين، فيجب الترجيح أو الرجوع إلى دليل آخر إف أمكنَ 

وإف علم تأخر الخاص، فنف تأخر بمدة ال يمكن فيها العمل بالعاـ، فتخصيص على المختار 
/، وإف تأخر بمدة يمكن فيها العمل فقيل: ناسخ، ويأتي ػ على أصل ػ مانع تأخير البياف 104/

 إلى وقت الحاجة. وقيل: مخصص، ويأتي على أصل مجوزه.
خر بمدة ال يمكن فيها العمل بالخاص، فتخصيص على المختار. وإف علم تأخر العاـ فنف تأ

وإف تأخر بمدة يمكن فيها العمل فهو ناسخ للخاص عند )جمهور أئمتنا، والحنفية، والقاضي، 
والباقبلني، والجويني(، ومخصَّص بالخاص عند )بعض علمائنا، والشافعي، وأبي الحسين، 

تعارضاف فيما تناولو الخاص كالنصين، فيجب ما والرازي، وبعض الظاىرية(. ابن )القاص(: ي
 تقدـ.

وإف جهل التاريخ بينهما فهو مخصص للعاـ عند )بعض علمائنا، والشافعي(. وحكى )ابن زيد، 
وأبو الحسين(، اإلجماع على ذلك. وعند )جمهور أئمتنا، والحنفية، والقاضي، والباقبلني(: 



 يتعارضاف فيما تناولو الخاص، فيجب ما تقدـ.
 وأما تعارض العامين والخاصين فسيأتي.
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 [ باب المطلق والمقيد5]
( فصل المطلق: اللفظ الداؿ على شائع في جنسو، كرجل. فتخرج المعارؼ الشخصية،  119)

 كزيد، ونحو: كل رجل؛ الستغراقو.
لق / يط105والمقيد: اللفظ الداؿ على مدلوؿ معين، كزيد، وأنا، وأنت، وىذا الرجل، وقد /

[ ، فهي وإف كانت 92المقيد على ما أخرج من شائع في جنسو: كػ?رَقَػَبٍة ُمؤِمَنة?]النساء: 
 مطلقة في جنسها من حيث ىي رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة.

والمبحوث عنو عند األصوليين ىو الثاني، وتقييد المطلق شبيو بتخصيص العاـ، فما ذكر في 
ل ومنفصل ومتفق عليو ومختلف فيو ومختار ومزيف يجري في تقييد التخصيص من متص

 المطلق.
( فصل وإذا ورد مطلق ومقيد مثبتاف، فنف اتحد سببهما وحكمهما، نحو: اعتق رقبة في 120)

الظهار، أعتق رقبة مؤمنة . فنف تأخر المقيد بمدة ال يمكن فيها العمل بالمطلق؛ فهو مقيد بو 
بمدة يمكن فيها العمل؛ فناسخ عند مانع تأخير البياف إلى وقت على المختار. وإف تأخر 

الحاجة، ومقيد عند مجوزه. وإف تقدـ المقيد على المطلق أو جهل ذلك فقياس الخبلؼ فيو 
 كما تقدـ.

/ سائمة عن 106وإف اختَلف سببهما وحكمهما نحو: اىد بدنة عن القراف، وزؾ بدنة /
 اتفاقاً. النصاب. لم يحمل المطلق على المقيد
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وإف اتحد سببهما واختلف حكمهما، نحو: اكس ثوباً عن الكفارة، وأطعم طعاـ الملوؾ عن 
: ? فَػَتْحرِيْػُر -في الظهار  -الكفارة. فكذلك. وإف اتحد حكمهما واختلف سببهما كقولو تعالى 

[ ؛ فعند )أقل 92النساء: [ ، وفي القتل: ?َوَتْحرِيْػُر رَقَػَبٍة ُمؤِمَنة?]3رَقَػَبٍة?]المجادلة: 
الشافعية(، أنو يحمل المطلق على المقيد، سواء كاف بجامع أو بغيره. وعند )الحنفية(: ال 

يحمل سواء كاف بجامع أو بغيره. )أئمتنا، والمعتزلة، واألشعرية، وُصحح للشافعي(، إف قاـ 



 دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليو، وإال فبل.
( فصل ويحمل المطلق المْشِبو لمقيدين قيد كل منهما مخالف لقيد اآلخر، على 121)

أكثرىما شبهاً، كنطبلؽ قضاء رمضاف، وتقييد صـو الظهار بالتتابع، وصـو التمتع بالتفريق. فنف 
 /: مخير بينهما.107تساويا فالوقف، وقيل: /

ر أو نحوه إال لمانع . وكذا المطلق والمطلق الواقع بعد المقيد مقيد إف كاف بينهما تعلق بضمي
 المتأخر في األمر بعد المقيد في النهي المتقدـ، نحو: اعتق رقبة بعد ال تملك رقبة كافرة.

والمطلق المتقدـ في األمر المقيد في النهي المتأخر المقاِرف لو ، نحو: قولو للقاتل: اعتق رقبة 
فكما اتحد سببهما وحكمهما. وال يحمل  وال تملك رقبة كافرة. فأما النهي غير المقارف لو

 مطلق النهيين على مقيدىما نحو: ال تعتق المكاتب، ال تعتق المكاتب الكافر.
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 [ باب المجمل6]
 ( فصل المجمل لغة: الشيء المجموع. واصطبلحاً: ما لم تتضح داللتو.122)

 التقرير.ويقع في القوؿ مفردًا، ومركباً، وفي الفعل والترؾ والقياس و 
/، وحرفاً كمن. أو ُعُروضاً ،  108ويكوف باإلشتراؾ: وضعاً.. اسماً، كقرء، وفعبًل، كعسعس /

 كمختار .
 وبالنقل، كالصبلة.

 وبالقصر، كالعاـ المخصوص باستثناء ،أو صفة، أو دليل منفصل، مجهوالت .
 وبالوصف أو اإلشارة أو الضمير المترددة بين أمرين فصاعداً .

 متردد بين العطف واالستئناؼ .وبالواو ال
 وبورود جملة عقيب جملتين متنافيتين .

 وبتعدد المجازات المتساوية بعد منع الحقيقة، كبقرة لمعينة .
 وىو واقع في الكتاب خبلفاً )لبعض الحشوية(، وفي السنة خبلفاً لشذوذ.
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 ]من صور المجمل[
 :( فصل ومما أخرج من المجمل وىو منو صور123)



[ ، فاستدؿ بو بعض 267منها: قولو تعالى: ?َوال تَػَيمَُّموا الَخِبْيَث ِمْنُو تُػْنِفُقْوَف?]البقرة: 
الشافعية على أف الرقبة الكافرة ال تجزي في كفارة الظهار، مع أف لفظ الخبيث مجمل؛ 

 /.109الستعمالو في النجس والشرير والمنفور عنو، وال قرينة تعين أحدىا/
[ ، لتردد القطع بين 38و تعالى: ?َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعْوا أْيِديَػُهَما?]المائدة: ومنها: قول

اإلبانة والشق، واليد بين كونها من أصوؿ األصابع، أو من الكوع، أو من المرفق أو المنكب. 
 وقيل ليس بمجمل؛ ألف القطع اإلبانة، واليد إلى المنكب، واختاره )ابن الحاجب(.

 ( فصل ومما أدخل فيو وليس منو صور:124)
[ ، وليس بمجمل عند )أكثر أئمتنا، 6منها: قولو تعالى: ?َواْمَسُحوا ِبُرؤوِسُكم?]المائدة: 

والجمهور(. ثم اختلفوا، فقاؿ )أكثر أئمتنا، والمالكية(: ألف الباء لئللصاؽ. )الحفيد( وغيره: 
عية(: بل ألنها للتبعيض. وبعضهم، الستفادتو من بل ألنها زائدة، فالظاىرالتعميم. )بعض الشاف

 العرؼ. )بعض أئمتنا، والحنفية(: بل مجمل؛ الحتماؿ الكل والبعض. ثم ورد البياف من السنة.

(1/158) 

 

ومنها: الفعل المنفي، والمراد نفي الصفة، نحو: )) ال صبلة إال بطهور (( ، وليس بمجمل عند 
/ إلى الحقيقة 110، فقيل: لحملو على ما ىو أقرب /)أئمتنا، والجمهور(. ثم اختلفوا

المتعذرة، وىو: نفي اإلجزاء في عرؼ الشرع، إف ثبت في مثلو عرؼ شرعي. أو نفي الفائدة 
:لحملو على نفي جميع  -وىو المختار  -في عرؼ اللغة إف لم يثبت فيو ذلك . وقيل 

. )الكرخي، وأبو عبد اهلل، وأبو األوصاؼ، لوجوب حمل اللفظ على كل ما يحتملو إالَّ لتناؼ
الحسين، والباقبلني(: بل مجمل؛ ألنو ال بد من إضمار شيء يتعلق بو النفي، وىو متردد بين 
اإلجزاء والكماؿ، وما أضمر للضرورة قيد بقدرىا، فبل يضمر الجميع وال أحدىما معيناً، إذ 

 ليس أحدىما أولى من اآلخر، فكاف مجمبًل.
 صص بمبيَّن، وليس بمجمل عند أئمتنا والجمهور، وقد تقدـ تفصيل ذلك .ومنها: العمـو المخ

?]الحج:  [ ، 30ومنها: تعليق التحريم والتحليل باألعياف، نحو: ?وأِحلَّْت َلُكْم بَِهْيَمُة األنْػَعاـِ
/ )أئمتنا، والجمهور(. 111[ ، وليس بمجمل عند /23و?ُحرَّْمْت َعَلْيُكْم أمََّهاُتُكْم?]النساء: 

ثم اختلفوا، فقيل وىو المختار ػ: لداللة العقل على الحذؼ، والعرؼ على تعيين المحذوؼ 
المراد إثباتو كاألكل، أو نفيو كالوطء. وقيل: بل لحملو على جميع ما يحتملو، كاألكل وغيره، 

والوطء وغيره، إال لدليل. )الكرخي، وأبو عبد اهلل(: بل مجمل لتعذر حملو على ظاىره كما 
 فصيلو.سبق ت
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ومنها: قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) األعماؿ بالنيات (( ، وليس بمجمل عند )أئمتنا، 
والجمهور( لحملو على الصحيحة شرعاً. )بعض المتكلمين، والفقهاء(: بل مجمل لتعذر حمل 

 اللفظ على ظاىر عمومو كما تقدـ.
عن أمتي الخطأ والنسياف (( ، وليس بمجمل  ومنها: قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) رفع

: لحملو على رفع كل األحكاـ  -وىو المختار  -عند )أئمتنا، والجمهور(. ثم اختلفوا، فقيل 
الدينية والدنيوية إال ما خصو دليل، كنيجاب الكفارة على القاتل خطأ، والحانث الناسي، 

/ رفع األحكاـ األخروية، 112حملو على /وكغرامات األمواؿ المتلفة. )الغزالي، والرازي(: بل ل
كالعقاب وما يتعلق بو، ال الدنيوية كالغرامات وغيرىا. )أبو عبد اهلل، وأبو الحسين(: بل مجمل 

 لما تقدـ .
ومنها: المشترؾ، وليس بمجمل عند )جمهور أئمتنا، وأبي علي، والقاضي(؛ لحملو على جميع 

ض ما وضع لو من غير تعيينو، أو احتمالو للمعاني معانيو إال عند قياـ قرينة على إرادة بع
المتنافية من غير قرينة تدؿ على أحدىا . )أبو ىاشم، والكرخي، وأبو عبد اهلل، واإلماـ، 

 والشيخ، وأبو الحسين(: بل مجمل، إال لقرينة معينة لبعض ما وضع لو.
جمهور(؛ ألف لو ظاىرًا ومنها: الجمع المنكَّر، كأعبد ورجاؿ. وليس بمجمل عند )أئمتنا، وال

يعمل عليو كجماعة األعبد والرجاؿ على البدؿ، وقيل: مجمل، إذ ليس بعض الجموع أولى بو 
من بعض، فيجب الوقف حتى يتبين. )أبو علي(: إف صدر من حكيم، فمبيَّن، ويحمل على 

 / غيره فمجمل.113االستغراؽ، وإف صدر من /
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ل في حكم شرعي، كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) االثناف ومنها: ما لو محمل لغوي ومحم
فما فوقهما جماعة (( يحتمل أنو أراد أنهما جماعة لغة، ويحتمل أنو أراد انعقاد الجماعة بهما، 
فيجب تأخرىما خلف اإلماـ كالجماعة. وليس بمجمل وفاقاً )للجمهور(، لحملو على المحمل 

عليو وآلو وسلم لم يبعث لتعريف اللغة. )اإلماـ، والغزالي(: الشرعي لتجدده؛ وألنو صلى اهلل 
 بل مجمل، إذ ال مرجح ألحدىما على اآلخر.

ومنها: ما لو مسمى لغوي ومسمى شرعي، كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) إني إذاً لصائم 
عاً على ثبوت (( . وليس بمجمل عند )أئمتنا، والجمهور( مطلقاً. )الباقبلني(: مجمل مطلقاً تفري



الحقيقة الشرعية. )الغزالي(: مجمل في النهي دوف اإلثبات لحملو فيو على الشرعي . 
)اآلمدي(: ليس بمجمل فيهما؛ إذ يحمل في النهي على اللغوي، وفي اإلثبات على الشرعي، 

فأما ما لو مسمى لغوي، ومسمى عرفي، كدابة، فبل إجماؿ فيو لحملو على العرفي 
 ./ 114اتفاقاً./

 
**** 
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 [ باب المبين7]
 ( فصل المبين نقيض المجمل، ويرادفو: المفصَّل والمَفسَّر.125)

 ويقع في: القوؿ منطوقاً ومفهوماً ومفرداً ومركباً، وفي الفعل، والترؾ، والتقرير، والقياس .
لم ويكوف مبتدأ، كالفعل أو الخطاب المستغني عن البياف بنفسو، كالنص والظاىر الذي 

يخصص. وغير مبتدأ، كالفعل غير المستغني ، والمشترؾ بين المعاني المتنافية بعد بيانهما ، 
 والعاـ المخصص، والمطلق المقيد.

والبياف: ما يفهم بو المراد بالمجمل، وىو الدليل، وقد يطلق على مدلوؿ ذلك، وعلى فعل 
 المبيّْن.

تعالى، وقوؿ رسولو صلى اهلل عليو وآلو ويكوف بالعقل، كالتخصيص بو. وبطرؽ الشرع، كقولو 
وسلم، اتفاقاً، وفعلو كصبلتو وحجو وإشارتو، خبلفاً )للدقاؽ(، وتركو، ]كسكوتو، وكذا بتقريره[ 

 ، خبلفاً )ألبي عبد اهلل(، وباإلجماع، والقياس.
ا / كوف فعلو أو تركو بياناً بنصو على ذلك، أو بأالَّ يوجد غيرىما مع صحة كونهم115ويعرؼ /

 بياناً.
( فصل وإذا وقع بعد المجمل قوؿ وفعل: فنف اتفقا في ُصُلوِحِهَما لبيانو وعلم المتقدـ 126)

فهو البياف، والثاني تأكيد، كما لو أمر صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعد آية الحج بطواؼ، وفعل 
فنف نقبل  طوافاً، وإف لم يعلم، فنف علم وجودىما دفعة، فكبلىما بياف، وإف لم يعلم ذلك،

دفعة فكذلك وإف تقدـ أحدىما على اآلخر في النقل فهو البياف، والثاني تأكيد، وأولهما بياف 
لمن شاىد حضرتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم. وقيل: يتعين المرجوح للتقدـ، فيكوف ىو البياف 

 والراجح تأكيداً إذ المرجوح ال يؤكد الراجح.
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بعد آية الحج بطواؼ وفعل طوافين، فالمختار: أف المتقدـ منهما ىو وإف اختلفا، كما لو أمر 
/ ناسخ لو إف أمكن العمل بالمتقدـ 116البياف إف علم، وفاقاً )ألبي الحسين(، والمتأخر /

ومبين للمجمل. )الفقهاء(: بل القوؿ ىو البياف، تقدـ أو تأخر، إذ ىو بياف بنفسو، وفعلو الثاني 
 واجب في حقو. وإف جهل فالترجيح، ثم الوقف.ندب في حقو وحقنا، أو 

( فصل ويجب تبيين الخطاب لمن أريد منو فهمو، وىو بالنسبة إليهم نوعاف، ما أريد بو 127)
علم وعمل كالصبلة والصياـ بالنسبة إلى العلماء، وعلم دوف عمل كالزكاة والحج بالنسبة إلى 

 العالم الفقير.
مو. وىو بالنسبة إليهم نوعاف: ما لم يرد بو علم وال عمل  وال يجب تبيينو لمن لم يرد منو فه

كالكتب السالفة بالنسبة إلى ىذه األمة، على القوؿ بأف شرع من قبلنا ليس بحجة ، وما أريد 
 /.117بو عمل فقط، كالحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء عند تضيق الحادثة /

ين في حكمو فيكوف بياف الواجب ( فصل واختلف في البياف، ىل يجب مساواتو للمب128)
واجباً والمندوب مندوباً والمباح مباحاً، أو يجب مطلقاً، فعند )أئمتنا، والجمهور(: يجب مطلقاً 

 وإال لـز تكليف ما ال يعلم، وقيل: بل ىو مساٍو للمبين في ذلك.
ند ويجب كوف البياف أوضح منو في الداللة، ال في القوة؛ فيصح تبيين القطعي بالظني ع

)أئمتنا، والجمهور(: على ما تقدـ مجمبًل، كقرٍء، أو عاماً أو مطلقاً. )الكرخي، وأبو عبد اهلل(: 
بل تجب المساواة. )اآلمدي، وابن الحاجب(: يجب في العاـ والمطلق كوف المخصص 

 والمقيد أقوى. )اآلمدي(: ال، كالمشترؾ، فيصح بيانو باألضعف.
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ر البياف عن وقت الحاجة؛ خبلفاً لمجوز تكليف ما ال يعلم، فأما ( فصل ويمتنع تأخي129)
/ إلى وقت 118تأخير التبيين فممكن اتفاقاً ، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب /

الحاجة، فعند )الموسوي، واإلماـ، وبعض األشعرية، وأكثر الفقهاء(: يجوز مطلقاً. وعند )أبي 
وبعض الفقهاء(: يمتنع مطلقاً. )الكرخي، وأبو  طالب، والشيخين، والقاضي، والظاىرية،

الحسين، والشيخ، وحفيده، وبعض الفقهاء(: يجوز تأخير بياف ما ال ظاىر لو كالمشترؾ ال ما 
لو ظاىر، وأريد بو خبلفو كالعاـ المخصوص والمطلق المقيد أو المنسوخ، واالسم الشرعي 

ي بما لو ظاىر جاز تأخير بيانو التفصيلي، والنكرة لمعين. )أبو الحسين(: فنف اقترف إشعار جمل
نحو: ىذا العاـ سُيَخص، والمطلق سيقيد أو سينسخ، وىذه النكرة لمعين، وقيل: يجوز في 



األمر والنهي دوف الخبر. وقيل: عكسو. ومن ثمرات الخبلؼ جعل الوارد بعد الخطاب 
 مخصصاً أو مقيداً ال ناسخاً أو عكس ذلك.

: جواز تأخير بعض  -على القوؿ بجواز تأخير البياف  -ار / والمخت119( فصل /130)
 البيانات دوف بعض، ويعبر عنو بتدريج البياف. وقيل: يجب ذكرىا دفعة واحدة دفعاً لئليهاـ.

)أئمتنا، والجمهور(: ويجوز تأخيره صلى اهلل عليو وآلو وسلم لتبليغ الحكم الموحى إليو قبل 
 نع تأخير البياف عن وقت الخطاب وبعض المجيزين.وقت الحاجة إلى وقتها، خبلفاً لما

**** 

(1/164) 

 

 [ باب الظاىر والمؤوؿ8]
 ( فصل اللفظ المستعمل: نص، وظاىر، ومؤوؿ.131)

)فالنص( لغة: الظهور. واصطبلحاً: جلي، وىو: اللفظ الداؿ على معنى ال يحتمل غيره بضرورة 
وطلقت، وكي. وخفي، وىو: الداؿ على  الوضع، اسماً أو فعبلً أو حرفاً، كمحمد، وعشرة،

معنى ال يحتمل غيره بالنظر، ال بضرورة الوضع. ومنو الدليل على إمامة الوصي عليو السبلـ، 
/ ال من األوؿ، خبلفاً )للجارودية ، واإلمامية(. وقصره )التهامي ، 120عند )جمهور أئمتنا( /

 ا دؿ على معنى كيف كاف .والغزالي والطبري ( على األوؿ. ويطلقو الفقهاء على م
)والظاىر( لغة: الواضح. واصطبلحاً: اللفظ السابق إلى الفهم منو معنى راجح مع احتمالو 
لمعنى مرجوح ، وداللتو ظنية في العمليات بخبلؼ النص. وىو إما بالوضع لغة، كأسد، أو 

 شرعاً، كالصبلة، أو بالعرؼ كالدابة، وقد يصير نصاً لعارض.
 ظاىر: محكماً ومبيناً .ويسمى النص وال

)والمؤوؿ( الظاىر المحموؿ على المعنى المرجوح؛ لدليل قطعي أو ظني يصيره راجحاً ، 
 ولذلك وجب رَدُّ كثير من التأويبلت.
 ويسمى المؤوؿ والمجمل متشابهاف .

والتأويل لغة: الرجوع. واصطبلحاً: صرؼ اللفظ عن ظاىره الراجح إلى المرجوح المحتَمل؛ 
 لدليل.

/ ظواىر الكتاب والسنة وتأويلهما بالسمع اتفاقاً، وبالعقل واللغة والعربية خبلفاً 121وتعرؼ /
 )للحشوية(. وقالت )اإلمامية، والباطنية(: من اإلماـ أو من علَّمو فقط.
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 ]أنواع التأويل[
ألقوى، ( فصل وقد يكوف ممكناً: قريباً، فيرجح بأدنى مرجح، وبعيداً فيحتاج إلى ا132)

 ومتوسطاً، وىي مقبولة، ومتعذرًا: فيرد.
[ بأىل القرية، واليد بالنعمة، في 82فمن القريب تأويل قولو تعالى: ?َواْسأِؿ الَقْريََة?]يوسف: 

 [ .64قولو تعالى: ?َبْل َيَداه َمْبُسوطََتاِف?]المائدة: 
 ألظهر.[ أي أمره، وليس من البعيد في ا22ومنو: ?َوَجاَء رَبَُّك?]الفجر: 

 وتأويل قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) إنما الربا في النسيئة (( ، بمختلفي الجنس.
 وتأويل آية الجلد على التنصيف في العبد بالقياس على األمة.
[ ، ببياف أف كل صنف 60وتأويل قولو تعالى: ?إنََّما الصََّدقَاُت للُفَقَراء..? اآلية ]التوبة: 

فيجوز صرفها فيو، وال يجب صرفها في كل األصناؼ، إذ لم يقصد مصرؼ على انفراده، 
 /.122وجوب التشريك /

فأما قصر المشترؾ على بعض ما وضع لو لقرينة، كالقرء على الحيض أو الطهر، فمن البياف ال 
 من التأويل على األصح .

كحت نفسها بغير ومن البعيد تأويل الحنفية لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) أيما امرأة أن
إذف وليها فنكاحها باطل باطل باطل (( بالصغيرة واألمة والمكاتبة والمجنونة، دوف غيرىن ػ ألنو 

 مالك لبضعو، فكاف كبيع سلعتو ػ مع ظهور قصد التعميم بالتأكيد.
وتأويل )بعض الشافعية( لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) من ملك ذا رحم محـر عتق عليو 

 ألب فقط، مع ظهور عمومو في كل ذي رحم محـر واإليماء إلى وجو العلة .(( . با
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ـُ ِستػّْْيَن ِمْسِكْيناً?]المجادلة:  [ بنطعاـ 4وتأويل )بعض أئمتنا، والحنفية( لقولو تعالى: ?فَنْطَعا
 /123طعاـ ستين مسكيناً ػ فيصح لواحد في ستين يوماً ػ مع ظهور قصد الجماعة؛ لبركتهم، /

 وتظافر قلوبهم على الدعاء للمكفر.
وتأويلهم لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))في كل أربعين شاة شاة (( بقيمة شاة، وىو مبطل 

 إليجابها .
ومن المتوسط تأويل قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) ال صياـ لمن لم يبيت الصياـ من الليل 

 غيرىا.(( بالقضاء والنذر المطلق والكفارة دوف 



وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لغيبلف الثقفي حين أسلم عن عشر نسوة: )) أمسك أربعاً 
 وفارؽ سائرىن (( بابتداء النكاح.

وقولو لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: )) أمسك أيهما شئت (( بابتداء النكاح، وعدىا 
 قـو من البعيد، وىو األظهر في األخيرين.

ىو المدافع للقواطع، تأويل المرجئة آيات الثواب بالترغيب والعقاب بالترىيب، ومن المتعذر، و 
 وتأويبلت )النواصب ، والخوارج ، واإلمامية، والباطنية ( .

وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات ونحوىا؛ إلمكاف تأويلو وثبوتو عن الثقات، خبلفاً 
 / )لبعض المتكلمين( .124/

افقة العقل أو الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو اللغة وبمخالفتها ويتميز صحيحو من فاسده بمو 
. 
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 باب مفهومات الخطاب
(133.  ( فصل مدلوؿ اللفظ: منطوؽ ومفهـو

 فالمنطوؽ: ما دؿ عليو اللفظ في محل النطق، ويسمى أصل المعنى. وينقسم إلى:
 [ صريح، وىو: ما وضع اللفظ لو بالمطابقة أو التضمن.1]
. وىو ثبلثة [ 2] وغير صريح: وىو ما لم يوضع اللفظ لو بأحدىما، وإنما يدؿ عليو باللزـو

 أقساـ:
، وتوقف صدؽ اللفظ أو صحتو عقبلً أو شرعاً عليو، وىو  )األوؿ(: ما قصد فيو البلـز

محذوؼ، نحو: )) رفع عن أمتي الخطأ والنسياف (( أي: العقاب والمؤاخذة، إال ما خصو دليل 
[ ، أي: أىلها . وأعتق عبدؾ عني على ألف، أي: ُمَملّْكاً لي على 82َقْرَيَة?]يوسف: ?واْسأِؿ ال

/: داللة 125ألف الستدعاء العتق تقرير الملك، لتوقف صحة العتق عليو شرعاً. وتسمى /
 االقتضاء ولحن القوؿ .

، ولم يتوقف صدؽ اللفظ وال صحتو عقبلً أو شرعاً ع ليو، ولكن )والثاني(: ما قصد فيو البلـز
اقترف اللفظ بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ علة لذلك الحكم، لكاف ذكر ذلك الحكم بعيدًا 
نحو: )) ال تُقرّْبوه ِطْيباً، فننو يحشر يـو القيامة ملبياً (( ، وسيأتي إف شاء اهلل تعالى. ويسمى: 

 داللة التنبيو واإليماء.
، نحو: ?ُأِحلَّ  َلَة الصّْياـِ الرََّفُث إَلى ِنَساِئُكْم?]البقرة:  )والثالث(: ما لم يقصد فيو البلـز َلُكْم لَيػْ



[ ، فننو يلـز من إباحة الرفث في كل الليل جواز اإلصباح جنباً، وإف لم يكن مقصوداً من 187
اللفظ، ويسمى: داللة اإلشارة. وجعل )بعض أئمتنا، وبعض األصوليين( غير الصريح على 

. )التف  تازاني(: والفرؽ بينهما محل نظر.أقسامو من باب المفهـو
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: ما دؿ عليو اللفظ ال في محل النطق. وينقسم إلى: مفهـو موافقة 134) ( فصل والمفهـو
 ومفهـو مخالفة.

/ الثبوت أو النفي، فنف كاف أولى كتأدية ما 126)فاألوؿ(: ما وافق حكمو حكم المنطوؽ في /
[ ، وعدـ تأدية ما فوؽ 75ِقْنطَاٍر يُؤدِّْه إلْيَك?]آؿ عمراف: دوف القنطار، ِمْن: ?إْف تِأَمْنُو بِ 

[ ، وتحريم الضرب ِمْن: ?َفبَل تَػُقْل 75الدينار، من ?إْف تَأِمْنُو ِبِديِْناٍر ال يُؤدِّْه إلْيَك?]آؿ عمراف: 
?]اإلسراء:  [ . فهو: فحوى الخطاب، ولحنو، وداللة النص، ويعرؼ بكونو أشد 23َلُهَما ُأؼٍّ

 سبة في المسكوت، وىو تنبيو باألعلى على األدنى وعكسو.منا
واختلف فيو، فقيل: داللتو قطعية لفظية كما ذكر، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة لغوية. )أبو طالب، 

 -والمنصور، والقاضياف، والحاكم(: بل حقيقة عرفية. وقيل معنوية. ثم اختلفوا. فالمختار 
ولذلك يذكرونو فيو. )الغزالي، واآلمدي(: بل مجاز من  : أنها قياس جلي،-وفاقاً )للجمهور( 

 باب إطبلؽ األخص على األعم.
/ األصل، وقد يسمى كذلك، 127وإف كاف مساوياً، كنلحاؽ األمة بالعبد، فهو ما في معنى /

 وقيل: ال يكوف مساوياً إذ ذلك قياس.
ا، ويسمى منكرىما ويعمل بهما عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )لبعض الظاىرية( فيهم

 سوفسطائي الشرع، وىما قطعياف إذا كاف أصلهما قطعياً .
 فأما األدنى كنلحاؽ النبيذ بالخمر فقياس اتفاقاً.

( فصل )والثاني( ما خالف حكمو حكم المنطوؽ، ويسمى: )دليل الخطاب(، و: 135)
( من غير تقييد . وىو أقساـ:  )المفهـو
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، وعدد، وحصر باستثناء أو بننَّما، أو بفصل بضمير الفصل، أو مفهـو صفة، وشرط، وغاية
 بتقديم معموؿ، أو مبتدأ في خبر، ومفهـو لقب.



وشرطو عند معتبره: أالَّ يكوف المسكوت عنو ُتِرَؾ لخوؼ، و: أالَّ يكوف المذكور َخَرَج للغالب، 
 أو لسؤاؿ، أو حادثة، أو لجهل بحكمو

 الذكر.أو لغير ذلك مما يقتضي تخصيصو ب
( فصل فمفهـو الصفة، نحو: في الغنم السائمة زكاة ، ويعمل بو وفاقاً )لمالك، 136)

والشافعي، وأحمد، واألشعري، والجويني، وأبي عبيد(، خبلفاً )لبعض علمائنا، والحنفية، 
وجمهور المعتزلة، واألشعرية، واألخفش(. وقيل: يعمل منو باالسم المشتق، نحو: )) الثيب 

ا (( . وقيل: بالمتجدد الذي يطرأ ويزوؿ، نحو: أكـر داخل الدار. وقيل: أحق بنفسه
بالمتدارؾ، نحو: اقتل الكلب المرسل العقور. وتوقف )الشيخ( فيهما. )الكرخي، وأبو عبد 

اهلل(: يعمل منو بالوارد بياناً لمجمل، نحو: في سائمة الغنم زكاة، بعد: خذ من غنمهم زكاة، وال 
مستقلة، إذ ىي من أنواعو، وال تكوف قسيمة لو. وكذا مفهـو الحاؿ ، نحو:  وجو لعدىا أقساماً 

[ ، ?َوالَ تُػَباِشُروُىنَّ َوأنْػُتْم َعاِكُفوَف ِفي 93?َوَمْن يَػْقُتْل ُمؤِمناً ُمتَػَعمّْدًا?]النساء: 
 [ .187المَساِجِد?]البقرة: 

[ ، ويعمل بو وفاقاً 6َعَلْيِهنَّ?]الطبلؽ: ومفهـو الشرط ، نحو: ?َوإْف ُكنَّ أواَلُت َحْمٍل فَأْنِفقوا
)للكرخي، وأبي الحسين، وابن سريج، والرازي(، وكثير ممن ال يعتبر مفهـو الصفة. خبلفاً 
)لبعض أئمتنا، والشيخين، والقاضي، والجويني، والغزالي، والباقبلني(. وعن )أبي عبداهلل( 

 روايتاف.
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ـَ إلى اللَّْيِل?]البقرة: ومفهـو الغاية، نحو: ?ُثمََّ أ [ و?فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم 187ِتمُّوا الصَّْيا
[ ، ويعمل بو وفاقاً )للجمهور(. خبلفاً )ألبي رشيد، وبعض  6َوأْيِدَيُكْم إلى اْلَمَراِفِق?]المائدة:

 الفقهاء(، وقيل: إف كانت الغاية من جنس ما قبلها عمل بو، وإال فبل.
 ٍَ [ ، وإذا قيد حكم بعدد فنف دؿ 4اْجِلُدوُىْم َثَمانِْيَن َجْلَدًة?]النور: ومفهـو العدد نحو: ?ِؼ

على ثبوتو فيما زاد عليو باألولى، نحو: )) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً (( . فمفهومو في 
 [ ،4طرؼ النقصاف، وإال فهو من طرؼ الزيادة، نحو: ?فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِْيَن َجْلَدًة?]النور: 

/ بالعدد المبالغة كسبعين مرة، فبل 130ويعمل بو خبلفاً )ألبي حنيفة، وغيره(، فنما حيث يراد /
 يعمل بمفهومو.

ومفهـو الحصر وأنواعو خمسة: مفهـو االستثناء، نحو: ال إلو إال اهلل، و?إالَّ الِذْيَن َعاَىْدُتم ِمْن 
جمهور(. خبلفاً )للحنفية(، وىو منطوؽ [ ، ويعمل بو عند )أئمتنا، وال4المْشرِِكْيَن?]التوبة: 



 عند )أئمة المعاني، وابن الحاجب(.
[ ، و?إنََّما 98ومفهـو إنما المكسورة المقتضية للحصر نحو: ?إنََّما إلُهُكُم اهللُ?]طو: 

[ ، ويعمل بو عند )أئمتنا، والجمهور(، وجعلو )أئمة المعاني، 60الصََّدقَاُت للُفَقَراِء?]التوبة: 
ي، والباقبلني( منطوقاً، ونفاه )الحنفية، واآلمدي، وأبو حياف ( . وادعى )الزمخشري ( والغزال

 في )أنما( المفتوحة إفادة الحصر؛ ألنها فرع المكسورة.
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ومفهـو الفصل بين المبتدأ والخبر، إذا كاف معرفة، أو أفعل من كذا، أو فعبًل مضارعاً قبل 
نحو: فاهلل ىو الولي، ?َوإفَّ ُىَدى اهلِل ُىَو الُهَدى?]البقرة: دخوؿ العوامل اللفظية وبعدىا 

نَػُهْم?]السجدة: 131[ /120  [ .25/، وزيد ىو أفضل من عمرو، و?إفَّ رَبََّك ُىَو يَػْفِصُل بَػيػْ
[ ، 90[ ، و?فِبُهَداُىُم اقْػَتِدْه?]األنعاـ:3ومفهـو تقديم المعموؿ، نحو: ?إيَّاَؾ نَػْعُبُد?]الفاتحة: 

 ه )ابن الحاجب، وأبو حياف(.ونفا
ومفهـو حصر المبتدأ المعرَّؼ لغير معهود الظاىر في العمـو في خبر أخص منو، نحو: العالم 

أو صديقي زيد، وقيل: ىو منطوؽ، وأنكر قـو إفادتو الحصر، فأما عكسو فبل يفيده على 
 األصح.

يكوف: إما مفهـو َعَلم،  ومفهـو اللقب، وقد يعبر عنو بمفهـو االسم وبمفهـو االسم المطلق
نحو: محمد المصطفى، وعلي المرتضى، والحسن والحسين إماماف قاما أو قعدا. أو جنس،  

 كالنص على األجناس الستة بتحريم الربا.
[ ، و?فاذُْكُروا اهللَ ِعْنَد 197ومنو مفهـو الظرفين، نحو: ?الَحجُّ أْشُهٌر َمْعُلوَماٌت?]البقرة: 

? [ ، وال وجو لعده ِقْسماً مستقبًل. وال يعمل بو عند )أئمتنا، 198]البقرة: المْشَعِر الَحَراـِ
/ مطلقاً، 132والجمهور( مطلقاً. خبلفاً )للدقاؽ، والصيرفي، وابن فورؾ ، وبعض الحنابلة( /

 و)البن زيد، وتلميذه( في الجنس، فأما في التعليم فيعمل بو .
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و، إما أف ينقل حكماً عقلياً يجوز تغييره ، أو شرعياً ( فصل ودليل الخطاب المعموؿ ب137)
[ 4عملياً، أو ال، إف لم ينقل؛ فهو مؤكّْد لحكم العقل، نحو: ?فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِْيَن َجْلَدًة?]النور:

أو لحكم الشرع نحو: إف لم تجد ماء فتيمم. بعد إيجاب التطهر بالماء إال لعذر ، وإف نقل 



لحكم عقلياً نحو: ال زكاة في المعلوفة. قبل ورود دليل شرعي على حكماً فنف كاف ذلك ا
وجوبها في السائمة، فهو تأسيس ، وإف كاف شرعياً نحو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) في 

الغنم السائمة زكاة (( بعد قولو: في الغنم زكاة. فنف تراخى عن وقت الحاجة فناسخ، وإال 
 فمخصّْص.

صلو ظنياً اتفاقاً، إذ ال يزيد عليو، واختلف فيو إذا كاف أصلو قطعياً، فعند وىو ظني إذا كاف أ
. وتردد بعض علمائنا في:  )الحفيد( أنو في االستثناء والغاية قطعي، وكذا الشرط عند قـو

 / وإنما(، وقيل: ظني مطلقاً.133)العدد /
نطوؽ بو حكماً على ( فصل والقائلوف بدليل الخطاب والنافوف لو متفقوف على أف للم138)

حسب ما يقتضيو، وأنو غير ثابت للمسكوت عنو، وإنما يختلفوف ىل تجدد للمسكوت عنو 
 حكم من مفهـو الخطاب أو ىو باؽ على ما كاف عليو من عقل أو شرع .

واألصح أف من اعتبره يعتبره في اإلنشاء والخبر جميعاً، ال في اإلنشاء فقط، خبلفاً )لئلماـ، 
وغيرىما(، كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) مطل الغني ظلم (( ، وإلغاؤه  وابن الحاجب،

 في بعض صوره؛ لمانع، نحو: في الشاـ الغنم السائمة ، ال ينافي اعتباره كاإلنشاء .
واختلف معتبروه بماذا كاف حجة ، فقيل: باللغة، وىو المختار، وقيل: بالعرؼ العاـ، وقيل: 

 بالشرع.
 

**** 

(1/173) 

 

 [ باب الناسخ والمنسوخ9]
( فصل النسخ لغة: حقيقة في اإلزالة ، عند )أبي ىاشم، وأبي الحسين، والقاضي جعفر، 139)

/ 134والقفَّاؿ، / -من أصحابنا  -والجويني، والرازي(، مجاز في النَّقل . وعكَّس )الُبْسِتي 
 ترؾ بينهما. وتوقف بعضهم.والحنفية(. وقاؿ جمهور )أئمتنا، وبعض المعتزلة، واألشعرية(: مش

واختلف فيو بعد استعماؿ الشرع لو، فقيل: باؽ على معناه اللغوي من غير أف يكوف منقوالً عنو 
إلى معنى آخر، كنقل الصبلة. )المنصور، وأبو عبد اهلل، والقاضياف، والحاكم(: بل منقوؿ عنو 

 غوي.بالشرع. )أبو ىاشم، والشيخ(: منقوؿ إليو مع مبلحظة معناه الل
واصطبلحاً: بياف انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكاف العمل. 

فهو بياف ال رافع عند )أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والرازي، واالسفراييني( ، وعّكس )الغزالي، 



 والباقبلني، وغيرىما(.
بحسب المصالح، وىي تختلف  واتفق المسلموف على جوازه عقبلً ووقوعو شرعاً؛ ألف الشرائع

باختبلؼ األحواؿ واألشخاص واألزمنة واألمكنة، خبلفاً لشذوذ مطلقاً و)لؤلصفهاني ( في 
 القرآف .

/ وبين الَبدا: أف البدا لغة: الظهور. واصطبلحاً: رفع عين 135( فصل والفرؽ بينو /140)
، والقوة، والفعل، والزماف، الحكم المأمور بو مع اتحاد اآلمر والمأمور والمأمور بو والوجو

 والمكاف. والنسخ: بياف انتهاء الحكم.
 وال يجوز الَبَدا على اهلل تعالى، خبلفاً لبعض اإلمامية.

وأنكرت اليهود النسخ العتقادىم توقفو على البدا، وىو عند أكثرىم ممتنع عقبلً وشرعاً، وعند 
 بعضهم شرعاً فقط. وجوزه بعضهم عقبلً وشرعًا.
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( فصل وأركانو أربعة: الناسخ، وىو: الشارع، وقد يطلق على الطريق ، وعلى حكمها 141)
 وعلى ُمْعَتِقد النسخ.

 والمنسوخ، وىو: الحكم الشرعي المبين انتهاؤه، كما تقدـ.
 والمنسوخ بو، وىو: الطريق الذي يثبت بها النسخ.

 والمنسوخ عنو، وىو: المكلف.
ف المبيَّن انتهاؤه وال المبيّْن لئلنتهاء عقليين، كبياف انتهاء البراءة وشروطو المعتبرة: أالَّ يكو 

/، ونحوه ، فأما بياف انتهاء موافق العقل فنسخ 136األصلية ، وبياف انتهاء التكاليف بالموت /
. 

 وُمِضّي وقت يمكن فيو فعل المنسوخ أو تركو، في الموسع والمطلق، وسيأتي.
 حكم الشرعي ال الصورة المجردة مع بقائو .وكوف المبيَّن انتهاؤه ىو ال

 وتغيير المصلحة من المنسوخ إلى ناسخو.
وال يشترط عند )أئمتنا، والجمهور( اإلشعار عند ورود المنسوخ بأنو سينسخ مطلقاً، خبلفاً 

 )ألبي الحسين، وابن المبلحمي، والشيخ(.
ة النجوى خبلفاً لؤلقل مطلقاً، وال البدؿ، فيجوز النسخ ال إلى بدؿ عقبلً وسمعاً، كوجوب صدق

 ولقـو في الوقوع.
وال التخفيف، فيجوز إلى أثقل كعكسو ومساويو، خبلفاً )لداود، وبعض أصحابو، وللشافعي( 



 في رواية، كنسخ عاشوراء برمضاف.
وال عدـ التأبيد، فيجوز نسخ األمر المقيد بالتأبيد خبلفاً )لبعض الفقهاء(، كما يجوز نسخ 

 المطلق.
 التقابل، فيجوز نسخ األمر بالخبر كالنهي.وال 

 / القرآف بالسنة المتواترة، والسنة بو، وسيأتي إف شاء اهلل.137وال الجنسية، فيجوز نسخ /
 وال القطع، فيجوز نسخ اآلحاد باآلحاد.

، وسيأتي.  وال كونهما منطوقين، فيجوز نسخ المنطوؽ بالمفهـو

(1/175) 

 

دأ أو ناسخاً على المكلفين قبل أف يبلغو جبريل عليو ( فصل وال يثبت الحكم مبت142)
السبلـ إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وكذا بعد تبليغو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم، وقبل تبليغ النبي المكلفين، عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )لبعض الشافعية( في 

وخ متكررًا أو ال ، فاألوؿ: إما أف ينسخ بعد إمكاف فعلو الناسخ، وأما بعده فنما أف يكوف المنس
أو قبلو، إف كاف بعد إمكانو جاز سواء كاف قبل فعلو أو بعده اتفاقاً، وإف كاف قبل إمكانو امتنع 

عند )أئمتنا، والمعتزلة، وأكثر الفقهاء(، وجاز عند )جمهور األشعرية، وبعض الفقهاء، وروي عن 
 المنصور باهلل(.

: يمتنع نسخو قبل إمكاف فعلو على الخبلؼ المذكور، وأما بعده فالمجوزوف وبعض والثاني
/ المانعين على صحتو كالمتكرر، وبعضهم على منعو، وادعى )اإلماـ، وغيره( االتفاؽ 138/

 على جواز نسخو.

(1/176) 

 

 ( فصل فيما يجوز نسخو وما ال يجوز نسخو من األحكاـ143)
لعقل فيو قضية سابقة، ويجوز نسخو باتفاؽ. و)عقلي(، وىو وىي قسماف: )شرعي(، ليس ل

نوعاف: ما قضى العقل فيو بقضية مبتوتة ضرورية، كشكر المنعم، وقبح الظلم. أو استداللية  
كمعرفة اهلل تعالى، وىو عقلي، وإف طابقو السمع، وال يجوز نسخو، فنف خالفو ُقِطَع بوضعو إال 

 أف يمكن تأويلو.
 ضية مشروطة كالذبح .وما َقَضى فيو بق



، وال  ويطابقو الشرع، وىو حينئذ شرعي تغليباً للطارئ، ال عقلي تغليباً للسابق، خبلفاً لقـو
يشترط في المطابقة أف يكوف إلى وفاة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قيل: خبلفاً )ألبي 

 الحسين(، وال َسَنة خبلفاً )للشيخ(، وتظهر فائدة الخبلؼ في النسخ .
/ واجباً، كدـ الفدية، ومندوباً، كاألضحية، ومباحاً، نحو كثير مما يؤكل لحمو، 139ويخالفو /

 ومكروىاً، كاألرنب، وليس بنسخ في األصح.
فأما ما أمسك الشرع عن مطابقتو ومخالفتو فعقلي. ويمتنع على ىذه القاعدة القوؿ بتعارض 

 العقل والسمع إال ظاىراً .
 نشاء ولو مقيداً بتأبيد، كما تقدـ.( فصل ويجوز نسخ اإل144)

(1/177) 

 

وأما الخبر، فنف كاف بمعناه جاز عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )لبعض التابعين، والدقاؽ ( . 
وإف لم يكن بمعناه فنف ُنِسخ التكليف باإلخبار بو فقط جاز، سواء كاف مما يتغير مدلولو أو ال، 

باإلخبار بنقيضو جاز عند )أئمتنا، والمعتزلة(، فيما يتغير  ماضياً أو مستقببًل، وإف نسخ ذلك
مدلولو دوف ما ال يتغير ، وجوزه )األشعرية( مطلقاً، وإف نسخ مدلولو؛ فنف كاف مما ال يتغير،  

كصفاتو تعالى؛ امتنع عند )أئمتنا، والمعتزلة، واألشعرية( وإف كاف مما يتغير، كنيماف زيد وكفره، 
/، وبعض األشعرية(، 140ا، وأبي عبد اهلل، والقاضي، وأبي الحسين /جاز نسخو عند )أئمتن

وامتنع عند )الشافعي، والشيخين، والباقبلني، وغيره من األشعرية(. وعن )بعض التابعين، 
 والخشبية ( جواز نسخو مطلقاً.

ذ ويمتنع عند )أئمتنا، والمعتزلة(: نسخ التكاليف العقلية كما تقدـ، خبلفاً )لؤلشعرية(؛ إ
 التكاليف عندىم كلها شرعية فتقبلو ، وىي فرع التحسين والتقبيح.

وكذا نسخ جميع التكاليف الشرعية ال إلى بدؿ؛ إذ ىي شكر أو ألطاؼ، خبلفاً )لؤلشعرية( إال 
 )الغزالي( فمنعو، واإلجماع على أنو غير واقع.

 مامية(.فأما انفراد التكليف العقلي عن الشرعي فجائز عند مثبتو خبلفاً )لئل
( فصل يجوز عند )أئمتنا، والجمهور( نسخ القرآف بالقرآف، خبلفاً )لؤلصفهاني(، كما 145)

  . تقدـ، حكماً وتبلوة، نحو: )) عشر رضعات محرمات (( . وحكماً دوف تبلوة، خبلفاً لقـو
 كآية االعتداد بالحوؿ . وفائدتو: كونو معجزًا، وقرآناً يتلى.

(1/178) 

 



/ 141خبلفاً )لبعض المعتزلة(، نحو: )) الشيخ والشيخة إذا زنيا /وتبلوة دوف حكم، 
 فارجموىما (( . وفي جواز مس المحدث والجنب لو خبلؼ.

والمختار: أف نسخ بعض أحكاـ اآلية ليس بنسخ لجميعها، خبلفاً )لبعض األصوليين(، وأف 
 والشافعي(.نسخ الوجوب ال ينسخ الجواز، كالوصية للوارث، خبلفاً )للمؤيد باهلل، 

( فصل ويجوز نسخ قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقولو، فالمتواتر واآلحاد بمثلهما، 146)
واآلحادي بالمتواتر، وكذا نسخهما بالقرآف، خبلفاً )لبعض أئمتنا، وأحد قولي الشافعي(. ال 

[ . وقاؿ المتواتر باآلحادي خبلفاً )للظاىرية، وبعض الفقهاء(، ]وىو مقتضى كبلـ المؤيد باهلل
)اإلماـ(: يجوز في حياتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال بعد وفاتو، فأما تخصيصو بو فجائز كما 

 تقدـ.
( فصل ويجوز نسخ القرآف بالمتواتر عند )أكثر أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )للقاسم، 147)

تلف مانعوه، وابنو محمد ، والناصر، وابن حنبل، وكذا الهادي ، والشافعي في رواية(. واخ
 فقيل: عقبًل، وقيل سمعاً، فأما باآلحادي فممتنع خبلفاً )للظاىرية(.

/ ويجوز نسخ القرآف بفعلو، وفعلو بالقرآف، وقولو بفعلو، وفعلو بقولو، 142( فصل /148)
وكذا فعلو بفعلو عند )أكثر أئمتنا، والجمهور(، بعد العلم بالوجوه التي يقع عليها، إذ ال داللة 

بمجردىا حتى يقع بينها التعارض. )المنصور، وأبو رشيد ( ، بل تتعارض فينسخ بعضها  لؤلفعاؿ
 ببعض.

ٍـّ يشملو 149) ( فصل ويُنسخ تركو ويُنسخ بو كفعلو. ويعرؼ كونهما ناسخين بوقوعهما بعد عا
 وغيره، ويقتضي التكرار، ثم يفعل الضد أو يترؾ، مع التراخي.

(1/179) 

 

 تنا، والجمهور(، وينسخ بو خبلفاً )ألبي عبد اهلل(.وينسخ تقريره عند )أئم
( فصل وال يُنسخ اإلجماع وال ينسخ بو عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )ألبي الحسين 150)

الطبري، وأبي عبد اهلل( فيهما، و)ألبي علي، والقاضي، وابن إباف( في النسخ بو، كما إذا 
ع على أنها اجتهادية، فنذا أجمع أىل العصر اختلفت األمة على قولين في مسألة فهو إجما 

 /.143الثاني على أحدىما نسخ األوؿ بالثاني /
( فصل وال يُنسخ القياس مطلقاً عند )أئمتنا، والجمهور(، وىو بياف انتهاء حكم الفرع 151)

مع بقاء حكم أصلو، وقيل: يجوز مطلقاً. )القاضي(: يجوز إذا كاف ظنياً. و)أبو الحسين، 
(: يجوز في حياتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بنص أو إجماع أو قياس أقوى، ال بعد والرازي



 وفاتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
)أئمتنا، والجمهور(: وال ينسخ بو مطلقاً. )بعض الشافعية(: يجوز مطلقاً، وبعضهم إف كاف جلياً 

بالقطعي في حياتو صلى اهلل  ال خفياً. )ابن الحاجب(: يمتنعاف إف كاف ظنياً ال قطعياً، فينسخ
 عليو وآلو وسلم ال بعد وفاتو، فيبين القطعي الثاني أف القطعي األوؿ منسوخ.

 وأما التخصيص بو فجائز كما تقدـ، وكذا تخصيصو كما سيأتي إف شاء اهلل تعالى.
 ونسخ حكم األصل نسخ لحكم فرعو، لزواؿ اعتبار الجامع خبلفاً )لبعض الحنفية(.

(1/180) 

 

( فصل ويجوز نسخ األصل والفحوى معاً اتفاقاً، كالتأفيف والضرب. واألصل دونها، 152)
/ وغيرىما(، واختلف في نسخها دونو، 144على المختار، خبلفاً )لئلماـ، وأبي الحسين، /

. )ابن زيد(، وىو  فمنعو )أبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب، والقرشي(، وجوَّزه قـو
ـ، والحفيد(: إف كاف في معنى األْولى امتنع، نحو: ?َفبَل تَػُقْل َلُهَما المذىب. وقاؿ )اإلما

?]اإلسراء:  [ ، وإال جاز، كوجوب ثبات الواحد لبلثنين، المفهـو من وجوب ثبات 23ُأؼٍّ
 المائة للمائتين. وعن )القاضي( األقواؿ الثبلثة.

 وينسخ بها كالنهي عن التأفيف بعد األمر بالضرب.
 ل الخطاب وأصلو معاً على القوؿ بو، ونسخو دوف أصلو، )وأصلو دونو( .ويجوز نسخ دلي

 ويجوز نسخ العملي بو في األصح.
( فصل والزيادة على النص إف لم يكن لها تعلق بالمزيد عليو كصبلة سادسة، فليست 153)

بنسخ خبلفاً )لبعض الحنفية(. وإف كاف لها تعلق بو، فنف كانت مقارنة لو في خطاب واحد،  
كغسل األيدي بعد الوجوه، أو واجبة بطريق التبعية كغسل جزء من الرأس بعد األمر بغسل 

/، كنيجاب النية والترتيب بعد نزوؿ آية الوضوء، ونحو ىذه 145الوجو، أو مبينة لمجمل /
 الصورة، فكذلك اتفاقاً.

(1/181) 

 

ف األخير أخيرًا ، أو نحو وإف كانت غير ذلك، كزيادة تُػَغيّْر اإلجزاء أو قبح اإلخبلؿ أو كو 
ذلك، فعند )الشيخين، والحنابلة، وأكثر الشافعية(: أنها ليست بنسخ مطلقاً. )جمهور 

الحنفية(: نسخ مطلقاً. )الكرخي، وأبو عبد اهلل(: إف غيرت حكم المزيد عليو في المستقبل 



ىاب يده. فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذؼ، وإال فبل، كزيادة قطع رجل السارؽ بعد ذ
)أبو طالب، والقاضياف، والغزالي(: إف غيرت إجزاء المزيد عليو كزيادة ركعة في الفجر فنسخ، 

وإال فبل، كزيادة عشرين في حد القاذؼ. )القاضي(: وكالتخيير في ثالث بعد اثنين. )بعض 
سين، الشافعية(: إف بينت انتهاء مفهـو المخالفة فنسخ، وإال فبل. )جمهور أئمتنا، وأبو الح

والرازي، وابن الحاجب(: إف بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإف بينت انتهاء حكم عقلي 
 / كالبراءة األصلية، فليس بنسخ.146/

 )الشيخ(: وىذه حلقة مبهمة ال يخالف فيها من تقدـ، لكن يتفرع على ذلك صور، منها:
 زيادة عضو على أعضاء الطهارة، وليس بنسخ.

الزاني، وعشرين في حد القاذؼ، فليست بنسخ، وفاقاً )ألبي وزيادة التغريب في حد 
 الحسين(، وخبلفاً )للحنفية، والبن الحاجب( في التغريب.

وتقييد المطلق بصفة، كالرقبة المعتقة باإليماف في الظهار، وليس بنسخ، وفاقاً )ألبي الحسين(، 
 وخبلفاً )للكرخي، وأبي عبد اهلل(.

وىي نسخ، لتغييرىا اإلجزاء عند )القاضي(، أو وجوب التشهد  ومنها: زيادة ركعة في الفجر،
 والتسليم عند )الشيخ(.

 والنقل من تخيير إلى تخيير، وىو نسخ، خبلفاً )لئلماـ، وأبي الحسين والشافعية( .
 ومن تخيير إلى تعيين، وىو نسخ.

 ومن تعيين إلى تخيير، وىو نسخ، خبلفاً )لئلماـ(.

(1/182) 

 

: )إنما، والغاية، والشرط(، وىو نسخ /وبياف انتهاء م /. وثمرة الخبلؼ أف الظني  147فهـو
كخبر الواحد، إذا ورد بالزيادة على النص المعلـو لم يُقبل عند القائلين بأنها نسخ، وقبل عند 

 القائلين بأنها ليست بنسخ.
( فصل والنقص إف لم يكن لو تعلق بالمنقوص منو، كنحدى الخمس، فليس بنسخ 154)
غيرىا، وإف كاف لو تعلق بو كالنقص من النص، فنسخ للمنقوص ركناً أو شرطاً اتفاقاً، واختلف ل

في الباقي، فعند )جمهور أئمتنا، واألكثر(: أنو ليس بمنسوخ مطلقاً. )بعض الشافعية(: منسوخ 
باقي مطلقاً. )أبو طالب، والقاضي(: إف كاف المنقوص ركناً كركعة أو شرطاً متصبلً كالقبلة، فال

منسوخ، وإف كاف شرطاً منفصبلً كالوضوء، فليس بمنسوخ، والفرؽ بينهما أف الركن ال 
استصحابو في جميع العبادة ، كالركوع والسجود، والشرط يجب استصحابو في جميعها  



 / الخبلؼ مثل ما مر في الزيادة.148كالوضوء. )أبو الحسين(: كما تقدـ. وثمرة /
 لنسخ بعد تعذر الجمع.( فصل وإنما يصار إلى ا155)

(1/183) 

 

ويتعين الناسخ: بعلم تأخره. أو بنجماع األمة، أو العترة. أو بقوؿ الشارع: ىذا ناسخ، أو ما في 
معناه، مما يشعر بو كنصو على نقيض حكم األوؿ، نحو: )) كنت نهيتكم (( الخبر .. أو 

بتقدـ صحبة راوي المنسوخ  ضده، كتحويل القبلة. أو بتأخر إسبلـ راويو من غير واسطة. أو
من غير واسطة، مع انقطاع صحبتو بموت أو غيره، وكذا باسناده إلى غزوة متأخرة أو وقت أو 
مكاف متأخر، فيقبل مطلقاً عند )القاضي(. والمختار وفاقاً )ألبي الحسين( قبولو في المظنوف 

، ال نسخ كذا بكذا، فبل  فقط. وقولو: اعلم أف ىذا منسوخ مقبوؿ في المظنوف دوف المعلـو
 يقبل فيهما عند )الجمهور(.

 )اإلماـ، والحفيد(: يقبل في المظنوف.
/ ناسخ، فمقبوؿ عند )الكرخي، وأبي عبد 149فأما: نسخ كذا، أو ىذا منسوخ من دوف ذكر /

اهلل( فيهما، وغير مقبوؿ عند )المنصور، والقاضي، وأبي الحسين، والشيخ( فيهما. والمختار 
.قبولو في ال  مظنوف دوف المعلـو

( فصل وال يتعين الناسخ بنقل حكم العقل ، خبلفاً )للقاضي(. وال بحسن الظن 156)
بالراوي، خبلفاً )للطحاوي ( . وال بكوف حكمو أخف. وال بحداثة الصحابي. وال المنسوخ 

 بقبلو في المصحف . وال بموافقة شرع سالف.
حتى يظهر مرجح عند من منع من التعارض وإذا لم يعلم ذلك، فالوقف عن العمل بأحدىما 

على وجو ال يظهر معو ترجيح، واطراحهما أو التخيير بينهما عند مجوزه، كما سيأتي إف شاء اهلل 
 تعالى.

 واألحكاـ المنسوخة قليلة، فلتراجع بسائطها.
**** 
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 [ باب اإلجماع10]
، واالتفاؽ. واصطبلحاً: قسماف: عاـ، وخا  ص.ىو لغة: العـز



 فالعاـ: إجماع األمَّة، وىو: اتفاؽ المجتهدين من المؤمنين من األمة في زمن ّما على أمر ّما.
/. ومن يرى أنو ال ينعقد مع سبق 150ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر /

خبلؼ مستقر، وجواز اتفاؽ أىل العصر الثاني على أحد قولي أىل العصر األوؿ، يزيد: لم 
 خبلؼ مستقر. يسبقو

 والخاص: إجماع العترة، وىو: اتفاؽ المجتهدين من المؤمنين من العترة، كذلك.
 واإلجماع ممكن عقبًل من الصحابة وغيرىم اتفاقاً.

واختلف في وقوعو، فعند )أكثر أئمتنا، والجمهور(: أنو قد وقع مطلقاً، وقيل: لم يقع مطلقاً. 
أحمد(: وقع من الصحابة دوف غيرىم. )المؤيد،  )المنصور، واإلماـ، والرازي، وأحد قولي

 واإلماماف ، واألمير الحسين ( : ومن األربعة فقط .
شرعيٌة فقط،  -عند الجميع مطلقاً؛ للدليل القاطع  -( فصل وإجماع األمة حجٌة 157)

 خبلفاً لشذوذ. وال اعتداد بمن قاؿ: ليس بحجة مطلقاً، )كاإلمامية، والنظاـ ، والخوارج( . أو
 من غير الصحابة، )كالظاىرية(. أو إذا كاف ظنيًا.

 / قطعي إذا كاف معلوماً. )اآلمدي، والرازي(: ظني مطلقاً .151)أئمتنا، والجمهور(، وىو /
واختلف في إجماع العترة عليهم السبلـ، وىم: األربعة المعصوموف، ثم أوالد الحسنين من 

م، والشيخين، وأبي عبد اهلل، والقاضي في جهة اآلباء في كل عصر ، فعند )العترة، وشيعته
ليس  -مغمورة  -رواية، وغيرىم(: أنو حجة للدليل القاطع. وعند )األكثر، ورواية عن القاسم( 

 بحجة .
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، فيحـر مخالفتو. وفي كونو كذلك في  وَمْعُلوُمُو حجٌة قطعية في العلميات، كالنص المعلـو
المختار أنو كذلك. فأما ظَنػّْيُُّو وظنيُّ إجماع األمة، العمليات، خبلؼ بين )أئمتنا(. و 

 فكاآلحادي، وال يقدـ عليهما إال لمرجح، كصحة سند.
 وتعتبر نساؤىم المجتهدات المؤمنات ، فنف لم يبق منهم إال مجتهد فحجة في األصح .

ن ( فصل وينعقداف بالقوؿ، أو الفعل، أو الترؾ، أو السكوت مع الرضا، أو بما أمك158)
 تركيبو منها.

والطريق إليهما في حق الحاضر: سماع القوؿ، أو مشاىدة الفعل، أو نحوىما. وفي حق 
 / غيره النَّقل.152/

وقد يفيد العلم الضروري كالمتواتر، أو العلم االستداللي كالمتلقى بالقبوؿ على األصح، أو 



بد اهلل، وأبي رشيد، الظن كاآلحاد، وىو حجة عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )ألبي ع
.  والغزالي(، وتوقف قـو
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( فصل وإذا قاؿ بعض وسكت الباقوف، فنف ُعلم أف سكوتهم عن رضا، فنجماع، وإف لم 159)
يعلم؛ فنف كاف مما ال تكليف فيو علينا، كالقوؿ بأف عماراً أفضل من حذيفة، فبل إجماع وال 

اً، وكاف لسكوتهم محمل غير الرضا، كنمامة حجة، وإف كاف مما فيو تكليف؛ فنف كاف قطعي
الثبلثة ، فكذلك ، وإف لم يكن لو محمل فنجماع ، وإف كاف اجتهادياً، قبل تقرر المذاىب ، 

فاختلف في ذلك على القوؿ بالتصويب مع انتشاره فعند )أكثر الفقهاء(: أنو إجماع. )أبو 
المتوكل ، والمهدي، وأبي ىاشم، علي(، ومع انقراض العصر ، وُيسمى: استداللياً. وعند )

/ والكرخي، وعن الشافعي( : حجة ال إجماع. وىو الظاىر من كبلـ )الهادي(. )جمهور 153/
أئمتنا، وأبو عبد اهلل، والظاىرية، واألشعرية، وعن الشافعي(: ال إجماع وال حجة . )ابن أبي 

 حجة . وعكَّس )المروزي(.ىريرة(: إف كاف مفتياً فنجماع، وإف كاف حاكماً فبل إجماع وال 
وإف لم ينتشر ولم يعرؼ لو مخالف فقيل: إجماع، وقيل: حجة. والمختار وفاقاً )للجمهور(: 

 أنو غير إجماع وال حجة. )المبلحمية، والرازي(: إف عمت بو البلوى فحجة، وإال فبل.
 ك )أبو جعفر ( .والقوؿ بما لم ينصوا على إثباتو وال نفيو؛ ال يخالف اإلجماع، وقد وىم في ذل

( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وال يشترط في انعقاد اإلجماع انقراض عصر المجمعين، 160)
خبلفاً )ألحمد، وابن فورؾ( مطلقاً، و)ألبي علي( في السكوتي، و)الجويني( فيما مستنده قياس 

. 
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من المجتهدين ، خبلفاً  / لم يشتهر بالفتيا154( فصل )أئمتنا، والجمهور(: ويُعتبر من /161)
)البن جرير(. والتابعي المجتهد مع الصحابة إذا بلغ رتبة االجتهاد وقت إجماعهم، خبلفاً 

 )للظاىرية(، فنف نشأ بعد إجماعهم اعتبر عند من اشترط انقراض العصر.
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والمعتبر إجماع كل أىل العصر، فنف خالف واحد أو اثناف 162)

س بنجماع ، خبلفاً )البن جرير، وبعض البغدادية، والفقهاء(، وال بحجة، خبلفاً )لؤلشعرية(. فلي
وقيل: إجماع ما لم يبلغوا عدد التواتر. )اإلماـ، وأبو عبد اهلل الجرجاني ( : إجماع ما لم 



 يسوغوا لو الخبلؼ .
نو إنما يكوف حجة وال يعتبر وفاؽ من سيوجد خبلفاً لمن يشترط انقراض العصر، ولمن زعم أ

إذا كاف قوؿ جميع األمة من وفاتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى انقطاع التكليف. وال العواـ، 
 / والباقبلني(.155خبلفاً )ألبي عبد اهلل، /

واختلف فيمن لم يبلغ رتبة االجتهاد، كالمحدّْث، فقيل: يعتبر مطلقاً. وقيل: ال يعتبر مطلقاً. 
 وقيل: الفروعي. وقيل: يعتبر األصولي.

 والمختار: أف الحكم المجمع عليو إف كاف من فَػنّْو أو يتمكن من النظر فيو اعتبر وإال فبل .
 ( فصل وال يعتبر كافر التصريح وفاسقو إجماعاً.163)

واختلف في كافر التأويل وفاسقو ، فعند )بعض أئمتنا، وأبي ىاشم، وجمهور األشعرية(: 
نا، وأبي علي، والقاضي(: ال يعتبراف. )الغزالي(: يعتبر الفاسق دوف يعتبراف. وعند )جمهور أئمت

 الكافر. وقيل: يعتبر الفاسق في حق نفسو .
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وإذا اختلفت األمة على قولين، ثم َكَفَرت إحدى الطائفتين سقط خبلفها، وكاف إجماعاً، وكذا 
ماـ، وغيره( ، فأما المبتدع إف فسقت، خبلفاً )لئلماـ، وأبي ىاشم(، أو ماتت، خبلفاً )لئل

 /. )البصرية(: ويوصف المتأوؿ بكونو من األمة.156بغيرىما فمعتبر /
( فصل )أئمتنا، والجمهور( : وىو حجة في األمور الدنيوية، كاآلراء والحروب، خبلفاً 164)

)للقاضي( في أحد قوليو. )الشيخ، وأبو رشيد(: إف استقر فحجة وإال فبل. )الحفيد(: كلو 
يني، فبل يصح قسمتو إلى ديني ودنيوي. وىو فاسد إذ المراد بالدنيوي غير العبادات وإف كاف د

 دينياً، فأما الدنيوية التي ال يتعلق بها تكليف كالزراعة ونحوىا، ففي كونو حجة فيها خبلؼ.
( فصل وإذا ظهر اإلجماع ثم روي الخبلؼ عن واحد من جهة اآلحاد لم يقدح عند 165)

ئنا، والجمهور(، خبلفاً )للمنصور، وغيره(، كنجماعهم على أف ما وصل الجوؼ )بعض علما
َرَدة. وقيل: حجة. والمختار: أف اإلجماع إف ظهر  مفطر، ثم نقل خبلؼ أبي طلحة في البػَ

باآلحاد َقَدح فيو ذلك، وإف ظهر بالتواتر لم يقدح فيو. وأما إذا كاف لو قوالف يوافق أحدىما 
لفو اآلخر، فنف تقدـ الموافق فنجماع ػ وإنما يجوز الثاني عند مشترط / ويخا157اإلجماع /

 انقراض العصر ػ وإف تأخر فقاؿ )المهدي(: إجماع. وقاؿ )اإلماـ(: ليس بنجماع.
 ( فصل وإذا اختلف أىل العصر ولم يستقر خبلفهم، ثم اتفقوا فنجماع.166)
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ـ، والطوسي ، والغزالي(: يمتنع. )الجمهور(: بل واختلف إذا استقر ىل يتفقوف بعده.؟ )فاإلما
يجوز. ثم اختلفوا ، فعند )بعض الفقهاء(: ليس بنجماع. )أئمتنا، والموسوي، وأبو علي، وأبو 

 الحسين، وبعض الشافعية، ومن يشترط انقراض العصر(: بل إجماع.
ىل العصر ( فصل واختلف في اتفاؽ أىل العصر الثاني، كالتابعين على أحد قولي أ167)

األوؿ بعد استقرار خبلفهم. فعند )أحمد، واألشعري، والجويني، والغزالي، والصيرفي(: يمتنع. 
)أئمتنا، والجمهور(: بل يجوز. ثم اختلفوا في وقوعو، فأكثرىم على أنو واقع، سواء شذ 

 / وأبي الحسين، وبعض158المخالف أو كثر. ثم اختلفوا، فعند )جمهور أئمتنا، وأبي علي، /
الفقهاء(: أنو إجماع، فيحـر العمل بخبلفو النقراض قائلو. وعند )بعض أئمتنا، وبعض الفقهاء، 

والمتكلمين(: ليس بنجماع، فيجوز العمل بخبلفو، إذ ال يموت بموت قائلو. وقيل: إف كاف 
المتفقوف ىم المختلفوف فنجماع، ويحـر مخالفتو، وإال فبل. واستبعد )ابن الحاجب( وقوعو، 

 عند شذوذ المخالف من أىل العصر األوؿ.إال 
 فأما قبل استقرار خبلفهم فجائز.

( فصل )أئمتنا، والجمهور(: ويمتنع إجماع أىل العصر الثاني على خبلؼ إجماع أىل 168)
العصر األوؿ، خبلفاً )ألبي الحسين الطبري، وأبي عبد اهلل(، فالثاني ناسخ عندىما ، بناءاً على 

 اإلجماع، والنسخ بو، واختاره )الرازي(.أصلهما في جواز نسخ 
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( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والتمسك بأقل ما قيل ليس بنجماع، خبلفاً )للشافعية(، 169)
/: إف دية اليهودي ثلث دية المسلم إجماع عندىم الشتماؿ الدية 159فمثل قوؿ )الشافعي(/

 ثبات القليل ونفي ما سواه.الكاملة والنصف عليو، وليس كذلك؛ ألنو مركب من إ
وأما استدالؿ )أئمتنا( على قصر اإلمامة في ولد السبطين فليس منو؛ لتركبو من االتفاؽ على 

 صحتها فيهم وعدـ الدليل على صحتها في غيرىم .
 أو أمارة . -وىو اتفاؽ  -( فصل وال إجماع إال عن مستند: إما داللة 170)

أو قياساً كتحريم شحم الخْنزير، خبلفاً )البن جرير،  )أئمتنا، والجمهور(: ولو اجتهاداً 
والظاىرية(، وقيل: لم يقع عنهما، وإف كاف ممكناً في نفسو. )بعض الشافعية(، يجوز إف كاف 

جلياً ال خفياً، فأما تمثيل ذلك بنمامة أبي بكر فمخالف للمعلـو ضرورة؛ للقطع بوقوع الخبلؼ 
 ف القياس.فيها واستمراره سلفاً وخلفاً، وببطبل



 . -صاحب )المختصر( -/ )للحاكم( 160ويحـر مخالفتو حيث يكوف عنهما خبلفاً /
)أئمتنا، والجمهور(: وليس لهم أف يجمعوا جزافاً، وقيل: يجوز إذ ىم مفوضوف، وللصواب 

 معرضوف، ومرجعو إلى قوؿ )مويس بن عمراف ( .
جلياً وتواتر في عصر  ( فصل وإذا أجمع على موجب خبر متواتر؛ فنف كاف نصاً 171)

المجمعين وبعدىم فهو مستند اإلجماع اتفاقاً، وإف لم يتواتر بعدىم وُعلم بدليل أنو مستنده 
فكذلك، وإف لم يُعلم فعند )أئمتنا، والجمهور(: أنو مستنده قطعاً، وعند )أبي عبد اهلل(: ال 

 داللة أو أمارة.يقطع بو. وإف لم يكن نصاً جلياً جاز أف يكوف مستنده أو غيره من 
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وأما اآلحادي فنف علم أنهم أجمعوا على ذلك بأف نصوا على ذلك أو تنازعوا أو توقفوا ثم 
انقطع التنازع أو التوقف عنده أو عرؼ بالنظر أنو المستند فهو المستند اتفاقاً، وىو حينئذ 

وإف لم يعلم أنهم  / إف انقطع التنازع أو التوقف بالقياس،161قطعي في األظهر، وكذا /
أجمعوا ألجلو، فالمختار وفاقاً )ألبي عبد اهلل، وأبي الحسين(: أنو ال يقطع بذلك، خبلفاً )ألبي 

ىاشم(. وقاؿ )الحفيد(: إف كاف في باب االعتقاد أو ما يترتب عليو كالمواالة والمعاداة علم 
 أنهم أجمعوا ألجلو، وإف كاف عملياً محضاً فبل قطع، وفيو نظر.

( فصل )اإلمامية، وجمهور أئمتنا(: وقوؿ الوصي وفعلو حجة ؛ للعصمة وغيرىا من 172)
األدلة. )الجمهور(: ليس بحجة. )بعض أئمتنا(: أرجح من غيره . ثم اختلفوا فقيل: مع كونو 

 غير حجة. وقيل: مع الوقف. فأما ما الحق فيو واحد فاتفق )أئمتنا( على أف قولو حجة .
 ة، فقيل: مخالفو فاسق، وقيل: آثم، وقيل: مخطئ، وقيل: بالوقف.وعلى القوؿ بأنو حج

وال حجة في قوؿ غيره من الصحابة، خبلفاً )للشافعي، ومحمد، وأبي علي، وأبي عبد اهلل، 
/ إف خالف القياس . وال في إجماع الخلفاء األربعة، 162وبعض المحدثين(، و)ألبي حنيفة( /
، ولبعضهم خبلفاً )ألحمد، وأبي خاـز ( . وال  . وال أىل الحرمين خبلفاً لقـو العمرين خبلفاً لقـو

في أىل مكة، و)لمالك( في أىل المدينة. وال المصرين على األصح. وال في قوؿ اإلماـ خبلفاً 
 )ألبي العباس، واإلمامية(. وال في إجماع غير ىذه األمة على األصح.
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تر، خبلفاً )للجويني، وغيره(، فلو لم يبق إال دوف أقل )أئمتنا، والجمهور(: وال يشترط عدد التوا
 الجمع، فالمختار أنو حجة قاطعة، خبلفاً )للدواري، والسبكي، وغيرىما(.

( فصل وإذا اختلفت األمة على قولين في مسألة أو مسألتين فصاعدًا، ففي إحداث قوؿ 173)
أحد قولي )المؤيد(. وعند ثالث خبلؼ. فعند )أئمتنا، والجمهور(: ال يجوز مطلقاً، وىو 

/ )المؤيد(، وظاىر كبلـ )أبي العباس(. وقاؿ 163)الظاىرية( يجوز مطلقاً، وىو أحد قولي /
)المنصور، وأبو الحسين، والشيخ، والمتأخروف(: إف رفع ما اتفقا عليو لم يجز، كحرماف الَجّد، 

ملوكة، وكفسخ النكاح ببعض وتعميم نفي النّْية في الطهارات، وإال جاز كالعزؿ عن الزوجة الم
 العيوب الخمسة .

( فصل وإذا استدلت األمة بدليل أو عللت بعلة أو تأولت بتأويل، فنف نصت على منع 174)
خبلؼ ذلك لم يجز إحداثو، وإف نصت على جوازه معيناً أو مبهماً جاز، وإف لم تنص فعند 

الشافعية( ال يجوز، وتوقف )أبو )أكثر أئمتنا، والجمهور( أنو يجوز، وعند )بعض المعتزلة، و 
الحسين( في إحداث دليل أو تعليل، وكذا )أبو عبد اهلل(، ومنع ىو و)بعض أئمتنا، وجمهور 

المتكلمين( من إحداث تأويل. )المنصور(: إف كاف الدليل أو التأويل من جهة النقل امتنع، ال 
 من جهة النظر فجائز.

خبر أو دليل ليس معو غيره مع العمل بمقتضاه / األمة ب164( فصل ويمتنع عدـ علم /175)
أو عدمو، واختلف في جواز عدـ علمهم بخبر أو دليل راجح مع العمل بمقتضاه، واستداللهم 

بموافقة المرجوح، فقيل: يجوز. وقيل: ال يجوز. والمختار: امتناع ذلك فيما كاف مشهورًا، 
 وجوازه في غيره.
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الصحة وباطنو البطبلف ؛ للزـو استنادىم إلى باطل في نفس األمر،  ويمتنع قبولهم لخبر ظاىره
 بخبلؼ المجتهد .

، وكذا العترة 176) ( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وتمتنع ردة األمة وفسقها سمعاً ، خبلفاً لقـو
عليهم السبلـ، ال اتفاقهم على الجهل بما لم يكلفوا بو على األصح، لعدـ الخطأ، فأما 

 قتين كل مخطئ في مسألة ومصيب في األخرى، فاألصح جوازه .انقسامهم فر 
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 ]أنواع اإلجماع ومراتبو[
( فصل وينقسم إلى: )قطعي(، وىو المتواتر الصادر من جميع األمة أو العترة المعتبرين 177)

 /.165المعلـو قصدىم فيو . وكذا المتلقى بالقبوؿ على األصح. )وظني(، وىو خبلفهما /
القطعي على الكتاب والسنة والقياس، )بعض المتكلمين، والفقهاء(: ومخالفتو كفر.  ويقدـ

)أئمتنا، والجمهور(: بل فسق. )اآلمدي، والرازي(: ال أيهما. فأما مخالفة مقتضاه فمعصية ال 
 يقطع بكبرىا إال لدليل.

وقيل: إثم،  واختلف )أئمتنا( في مخالفة إجماع العترة عليهم السبلـ القطعي، فقيل: فسق ،
 وقيل: خطأ، وىو المقطوع بو في قضاء أبي بكر في فدؾ .

 وال يكفر وال يفسق منكر كونهما حجة؛ إذ ال دليل، وإف قطع بخطئو.
 فأما ما علم من ضرورة الدين كالعبادات الخمس ونحوىا فمنكره كافر اتفاقاً.

ر النص الخفي متأواًل مخطئ ومنكر النص الجلي فاسق ال كافر، خبلفاً )ألكثر اإلمامية(. ومنك
قطعاً، عند )جميع العترة، وشيعتهم(، واختلفوا، فجـز )أقلهم( بفسقو ، و)متأخروىم، وبعض 

 قدمائهم( بتوليو ، وتوقف )جمهورىم( .
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/ تأويل اإلجماع 166( فصل ومعارضو من األدلة إف كاف عقلياً ال يجوز تغييره، وجب /178)
كذبو على األمة، وإنما يتقدر ذلك في ظنيّْو. وإف جاز تغييره، فالمعتبر إف أمكن، وإال قطع ب

اإلجماع قطعياً كاف أو ظنياً. وإف كاف شرعياً، فنف كانا قطعيين؛ فقاؿ )الحفيد، وغيره(: يمتنع 
ذلك، إذ ال تعارض بين القواطع، والنسخ متعذر؛ ألف اإلجماع ال يُػْنَسخ وال يُػْنَسخ بو، 

ر اإلجماع دونو؛ ألنهم ال يجمعوف إال وقد علموا نسخو، وإف كانا ظنيين فنف والمختار: اعتبا
أمكن تخصيص المعارض باإلجماع خصص بو، ال عكسو، وكذا المعارض القطعي؛ ألف 

اإلجماع ال يقبل تخصيصاً، وإف لم يمكن فالوقف حتى يظهر مرجح، أو اإلطراح أو التخيير  
 قطعياً واآلخر ظنياً فالمعتبر القطعي.كما تقدـ في النسخ. وإف كاف أحدىما 

وإذا تعارضت رواية اإلجماع والخبلؼ في شيء ُحِمَلَتا على الصدؽ إف أمكن، وإال فرواية 
 / الخبلؼ أولى.167/
 ( فصل ومراتبو سبع:179)
[ ما جرى عليو السلف والخلف، ولم يعلم فيو خبلؼ، وىو عزيز ال يكاد يوجد إال فيما 1]

 دين، كأصوؿ الشرائع، وإنما لم يحتج إليو فيها لحصوؿ ما ىو أقوى منو.علم من ضرورة ال



 [ ثم ما انفرد بو السلف.2]
 [ ثم ما لم ينقرض عصره.3]
 [ ثم ما افترقوا فيو على قولين، ثم اتفقوا على أحدىما.4]
[ ثم ما افترقوا فيو على قولين ومضوا عليهما، ثم أتى التابعوف بعدىم فأجمعوا على 5]

 ما.أحدى
 [ ثم ما أفتى بو بعض وعلم البعض اآلخر وسكتوا.6]
 [ ثم ما انعقد من أىل العصر معاً إال واحداً أو اثنين.7]

 ومسائلو قليلة، فلتراجع بسائطها، وأكثرىا ظني.
 

**** 
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 [ باب األفعاؿ وما يجري مجراىا11]
 ]بحث في عصمة األنبياء[

عليهم السبلـ، فعند )اإلمامية، وبعض الفقهاء، ( فصل اختلف في عصمة األنبياء 180)
/: إال على 168واألشعرية(: أنهم معصوموف من الكبائر والصغائر عمداً وسهوًا. )اإلمامية( /

وجو التَِّقيَّة. )الحشوية، والكرامية، والخوارج، وبعض األشعرية(: غير معصومين عنها، وتقع 
زلة، والغزالي(: معصوموف عن الكبائر، ويجوز عليهم منهم عمداً وسهوًا. )أئمتنا، وجمهور المعت

 الصغائر إال ما فيو خسَّة ، فيمتنع اتفاقاً. وكذا ما يتعلق بالتبليغ كالكتماف.
واختلفوا في كيفية إقدامهم عليها، فعند )الهادي، وأبي علي، وأبي عبد اهلل، والقاضي(: على 

سهو، وليس بمعفو عنو. )جمهور أئمتنا، وأبو جهة التأويل. )النظاـ، وابن مبشر ( : على جهة ال
 ىاشم(: بل يقدموف عليها عمداً وسهوًا، وال يقروف عليها.

 )الجمهور(: ويجب خفاؤىا، وال يعلموف صغرىا إال بعد فعلها، كالمكروه منهم على األصح .
 وانعقد اإلجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في األحكاـ. وجوزه )الباقبلني( غلطاً .

/ إنو وقت 169اختلف في وقت العصمة، فعند )اإلمامية، وبعض الفقهاء، واألشعرية( /و 
الوالدة. )أبو الهذيل، وأبو علي، وجمهور األشعرية(: وقت النبوءة. والمختار وفاقاً )لجمهور 

 المعتزلة(: أنو وقت التكليف.
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اهلل تعالى. ثم اختلفوا في الكيفية،  واختلف فيمن ثبتت منو، وفي كيفية ثبوتها، فقيل: ثبوتها من
فعند )أئمتنا، والمعتزلة( باأللطاؼ. وقيل: ببنية مخصوصة . وقيل: بمنعهم عن المعصية. وقيل: 

بل ثبوتها من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم. ثم اختلفوا في الكيفية، فقيل: باختيار نفسو، 
هلل تعالى والنبي وكيفيتو بخلق الداعي، وقيل: مع اللطف منو تعالى. وقيل: بل ثبوتها من ا

واللطف منو تعالى، وبفعل الطاعات، واجتناب الكبائر، ومعناه معنى ما قبلو، وليس بمستقل في 
 األظهر .
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 ( فصل في حقيقة التأسي واإلتباع والموافقة والمخالفة واالئتماـ.181)
جو الذي فَػَعَل، مع قصد اتباعو، أو تَػرُْكو كذلك، فالتأسي: ِإيْػَقاُع فعل بصورة فعل الغير، على الو 

 /.170ويكوف فيهما دوف القوؿ /
)ابن خبلد(: ال يشترط قصد االتباع. )أبو طالب، والحفيد(: ويشترط فيو العلم بصورة المتأسى 
فيو، ووجهو من المتأسى بو ، فبل تأٍس بالمصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم في نحو رد الوديعة 

 ختار وفاقاً )ألبي الحسين(: أنهما ال يشترطاف، فنحن متأسوف بو في ذلك.. والم
وأما اعتبار الزماف والمكاف وطوؿ الفعل وقصره في التأسي، فنف علم دخولها في قصد المتأسى 

، وعرفة في الوقوؼ، والطمأنينة في أركاف الصبلة، واقتصاد  بو اعتبرت، كرمضاف في الصـو
علم عدـ ذلك لم يعتبر، وإف التبس فمقتضى كبلـ )أبي طالب،  اإلماـ في قراءتها، وإف

والحفيد، وأبي عبد اهلل( اعتبارىا، ومقتضى كبلـ )القاضي، وأبي الحسين، والشيخ( عدـ 
 اعتبارىا .

واالتباع: المصير إلى ما تُػُعبدنا بو على الوجو الذي تُػُعبّْدنا بو، ألنا تعبدنا بو، وىو أعم من 
نو يكوف في القوؿ، بمعنى: إنا نقوؿ كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أو /؛ أل171التأسي /

 نعمل بمقتضاه من وجوب أو ندب أو غيرىما، وفي الفعل والترؾ كالتأسي من غير فرؽ.
 واألظهر أف التأسي قد يكوف في القوؿ، وعلى ىذا فبل فرؽ بينو وبين االتباع.

م يكن ألنو قاؿ. وفي الفعل أف نفعل كفعلو، وإف لم والموافقة في القوؿ: أف نقوؿ كقولو، وإف ل
 يكن ألنو فعل. وفي الترؾ أف نترؾ كتركو، وإف لم يكن ألنو ترؾ. وفي االعتقاد كذلك .

 والمخالفة: نقيض الموافقة.
 واالئتماـ: االتباع في صورة الفعل ووجهو أو في صورتو فقط عند قـو .
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 ]السنة وأقسامها وأحكامها[
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: ويجب التأسي بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في غير ما 182)

َوَضَح فيو أمر الِجِبلَّة، من أقوالو وأفعالو وتروكو المتعلقة بو المعلـو وجهها مطلقاً، إال فيما 
/. )الكرخي( وغيره: ال يجب ذلك مطلقاً، إال فيما خصو دليل. )ابن خبلد(: 172خصو دليل /

 جب في العبادات دوف غيرىا .ي
واختلف في طريق وجوبو، فعند )أكثر أئمتنا، والجمهور( سمعاً ال عقبًل. )اإلماـ، وغيره(: بل 

 عقبلً وسمعًا.
( فصل وما وقع منو فواجب أو مندوب أو مباح، ال محـر كبير للعصمة، وال صغير 183)

 أف يبينهما.لخفائو، وال مكروه لخفائو أيضاً ، وقيل: لندرتو ، إال 
 وىو على خمسة أقساـ:

)األوؿ(: ما وضح فيو أمر الجِبلَّة مما ال يخلو عنو ذو روح، كاألكل والشرب ال ىيئتهما . 
 وسبيلو وسبيل أمتو فيو اإلباحة.

)والثاني(: ما وضح تخصيصو بو واجباً، كالوتر، والتهجد، والمشاورة، والسواؾ، واألضحية، 
اً، كالِوَصاؿ ، والنكاح ببل مهر وشهود، وإلى تسع. أو محرماً،  وتخيير نسائو فيو. أو مباح

 كخائنة األعين، ونزع المتو حتى يقاتل .
/: )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( 173)والثالث(: ما وضح أنو بياف لمجمل، إما بقوؿ، مثل /

والشرعي كالركوب في أو بقرينة كالقطع من الكوع . واألمة مثلو فيو . وأما ما تردد بين الِجِبلّْي 
 الحج، فبل تأٍس فيو.

)والرابع(: ما علم وجهو من وجوب أو ندب أو إباحة، وليس مختصاً بو، وىو محل الخبلؼ 
 المتقدـ .
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)والخامس(: ما لم يعلم وجهو عبادة كاف أو غيرىا، واختلف فيو، فعند )المنصور، وبعض 
جب في حقنا. )الشافعي، والجويني(: مندوب. )بعض المعتزلة، والشافعية، والحنابلة(: أنو وا

علمائنا، وعن مالك(: مباح. وقيل: محظور. ومختار )أكثر أئمتنا، والجمهور(: الوقف، ومن 
ثمة قاؿ )أئمتنا(: ال حجة في حكاية فعلو أو تركو إذا لم يعرؼ وجههما. )ابن الحاجب(: إف 



 ظهر قصد القربة فندب، وإال فمباح.
علم وجو فعلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: بالضرورة من قصده، أو بنصو عليو، ( فصل وي184)

/، أو بتسويتو بينو وبين ما علم 174أو بوقوعو امتثاالً لداؿ على وجوب أو ندب أو إباحة /
 وجهو. وتعم ىذه المَعرّْفات أنواع فعلو الثبلثة .

، لو لم يجب، كالحد . أو شرعاً  ويخص الوجوب أماراتو ، نحو: كونِِو محظوراً عقبًل وشرعاً 
 كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة. أو اْسِتحَقاِؽ الذـ على تركو.

والندَب، كونو مما لو صفة زائدة على حسنو، وال دليل على وجوبو. وإخبللو بو بعد المداومة 
 على فعلو من غير نسخ. واستحقاؽ المدح على فعلو دوف الذـ على تركو.

 حسن، كالفعل اليسير في الصبلة بعد تحريم الكثير.واإلباحَة، مجرد ال
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( فصل وإذا َعِلَم صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأمر من مكلف )فعل أو قوؿ(، ثم سكت 185)
عن إنكاره قادرًا، فنف كاف كمضي كافر إلى كنيسة، فبل أثر لسكوتو اتفاقاً ، وإال َدؿَّ على 

ق تحريمو فنسخ إف لم يمكن التخصيص. فنف استبشر بو الجواز إف لم يسبق تحريمو، وإف سب
/ تمسك )الشافعي( ػ في ثبوت النَّسب 175فأوضح من السكوت في الجواز اتفاقاً، ولذلك /

بالِقَياَفة ػ بسكوتو صلى اهلل عليو واستبشاره بقوؿ المدلجي في قصة أسامة وزيد. وال حجة لو 
هما إنما يكوناف حجة حيث يعلم الحكم منهما، ال في ذلك عند )أئمتنا، وجمهور الحنفية(، ألن

من غيرىما، وىو ىنا معلـو منو ، وإنما فعلهما لغرض جملي وىو حسم القالة بما يَػْلَزـ الخصم 
 على أصلو ، وتَػَرَؾ تبيين أنها ليست بطريق شرعي لظهور ذلك.

 فأما سكوتو مع عدـ العلم، فليس بحجة، خبلفاً )لبعض الظاىرية(.
صل ويقع التعارض بين قولو وفعلو، بحيث يمنع كل منهما مقتضى اآلخر، فيكوف ( ف186)

 أحدىما مخصصاً أو ناسخاً.
 والقسمة العقلية تقتضي أف يكوف وقوعو بين فعلين، أو قولين، أو فعل وقوؿ، أو عكسو .
، فبل تعارض  فأما الفعبلف فنف كانا متماثلين كصبلتين في وقتين، أو مختلفين كصبلة وصـو

 بينهما اتفاقاً.
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/. )فأكثر أئمتنا، والجمهور( على أنو ال تعارض 176واختلف في المتضادين كصـو وأكل /
بينهما، لجواز األمر بأحدىما في وقت، واإلباحة في آخر، إال أف يدؿ دليل على وجوب تكرار 

لداؿ على التكرار ال األوؿ عليو أو على أمتو، أو عليو وعليهم. فالثاني ناسخ لحكم الدليل ا
لحكم الفعل؛ لعدـ اقتضائو التكرار . )المنصور، وأبو رشيد(: بل يتعارضاف. وىو لفظي، إذ 

مراد منكري التعارض أنو ال يمكن فيهما بمجردىما، وىو اتفاؽ، ومراد مثبتيو أنو يكوف فيهما 
 باعتبار ما ينضم إليهما من القرائن اللفظية، وىو اتفاؽ.

 فيتعارضاف كما تقدـ، فيكوف أحدىما مخصّْصاً أو ناسخاً، وىو ظاىر.وأما القوالف 
 وأما الفعل والقوؿ ففيهما أربعة أقساـ.

)القسم األوؿ(: أالَّ يدؿ دليل على تكرار الفعل في حقو، وال على تأسي األمة بو صلى اهلل 
لؤلشعرية( ، وإف عليو وآلو وسلم، والقوؿ إف خصو وتأخر فبل تعارض، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )

/ فالمختار القوؿ. وقيل: الفعل، وقيل: الوقف . وإف خص األمة فبل تعارض مطلقاً 177ُجِهَل /
وإف عمو وعمهم، فنف كاف بطريق التنصيص وتأخر فبل تعارض ال في حقو وال في حقهم، وإف 

دـ. وإف  تقدـ فبل تعارض في حقهم، ويمتنع في حقو، خبلفاً )لؤلشعرية(، وإف ُجهل فكما تق
كاف بطريق الظهور وتأخر فبل تعارض ال في حقو وال في حقهم، وإف تقدـ فالفعل تخصيص في 

 حقو، وال تعارض في حقهم، وإف جهل فالوقف.
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)القسم الثاني(: أف يدؿ دليل على تكرر الفعل في حقو، وعلى تأسي األمة بو صلى اهلل عليو 
ض في حق األمة مطلقاً وفي حقو إف تأخر، فنسخ، وإف وآلو وسلم، والقوؿ إف خصو فبل تعار 

/ امتنع خبلفاً )لؤلشعرية(، وإف جهل فالثبلثة كما تقدـ ، وإف خص األمة فبل 178تقدـ /
تعارض في حقهم مطلقاً وفي حقو إف تأخر فنسخ، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )لؤلشعرية(، وإف 

ؿ الستقبللو، وقيل: بالفعل؛ ألنو يبين العمل بالقو  -وفاقاً )للجمهور(  -جهل؛ فالمختار 
القوؿ. )اإلماـ، والقاضي، وابن زيد، وغيرىم(: بل يتعارضاف فيرجح أحدىما على اآلخر إف 

أمكن، وإال رجع إلى غيرىما من األدلة. وإف عمو وعمهم، فنف تأخر فنسخ، وإف تقدـ امتنع 
 خبلفاً )لؤلشعرية(، وإف جهل فالثبلثة.

يدؿ دليل على تكرر الفعل في حقو دوف تأسي األمة بو، والقوؿ إف خصو  )القسم الثالث(: أف
فبل تعارض في حق األمة مطلقاً، وفي حقو إف تأخر فنسخ، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )لؤلشعرية(، 



وإف جهل فالثبلثة على الخبلؼ المتقدـ، وإف خص األمة فبل تعارض مطلقاً، وإف عمو وعمهم 
 /.179، وفي حقو كما ذكر في الخاص بو في القسم ىذا /فكذلك في حق األمة مطلقاً 
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)القسم الرابع(: أف يدؿ دليل على تأسي األمة بو دوف تكرار الفعل في حقو، والقوؿ إف خصو 
وتأخر فبل تعارض، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )لؤلشعرية(، وإف جهل فالثبلثة على الخبلؼ 

في حقو مطلقاً وفي حقهم إف تأخر، فكذلك على المتقدـ، وإف خص األمة فبل تعارض 
المختار. )ابن الحاجب(: بل نسخ. وفيو نظر، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )لؤلشعرية(، فنف جهل 

فالثبلثة على الخبلؼ المتقدـ. وإف عمو وعمهم، فنف كاف بطريق التنصيص وتأخر فبل تعارض 
شعرية(، وإف جهل فالمختار القوؿ، وإف  ال في حقو وال في حقهم، وإف تقدـ امتنع خبلفاً )لؤل

 كاف بطريق الظهور، فكذلك.
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 ( فصل في بياف ما تدؿ عليو أفعالو وتروكو المتعلقة بغيره187)
 وفي الفعل أربع صور:

 )األولى(: إقامتو الحد على شخص، ال يدؿ على أنو فعل كبيرة قطعاً ، خبلفاً )ألبي الحسين(.
 طعاـ، ىل يدؿ على حل مكسبو قطعاً؟ المختار أنو ال يدؿ على ذلك. )الثانية(: تناولو من
/ في الصبلة فعبًل، فنف كاف مما يفسد لو لم يكن مشروعاً كزيادة ركعة 180)الثالثة(: إذا فعل/

عمداً في مكتوبة دؿ على أنو مشروع فيها لغيره أيضاً، وإال دؿ على أنو فعل قليل ال يفسدىا،  
 صبلة، وحملو ُأَماَمَة فيها.كوضعو الحسنين في ال

)الرابعة(: إذا أوقع بالغير نوعاً من العقوبات، كأخذ مالو، فنف كاف ذلك ألمر معين فهو سببو ، 
 وإال فهو لسبب غير معين.

 وفي الترؾ خمس صور:
)األولى(: تركو لئلنكار على فاعل ما ُعِلَم َحْظُره، يدؿ على إباحتو لو ، وأما لغيره فنف كانت 

 احة لسبب وشاركو الغير فيو، فهو مثلو وإال فبل، إال لدليل.اإلب
)الثانية(: تركو للفعل يدؿ على عدـ وجوبو عليو وعلى أمتو، إال لدليل يدؿ على اختصاصو بو 

 دوف أمتو.



)الثالثة(: تركو للقنوت والتشهد األوسط مرة، ال يدؿ على عدـ كونهما مشروعين الحتماؿ 
 / فيدؿ على ذلك فيهما.181السهو ال مع التكرار /

)الرابعة(: تركو لشيء من الفروض يدؿ على نسخو في حقو ال في حق غيره، إال أف يتركو الغير 
 مع علمو وتقريره.

)الخامسة(: تركو قطع من سرؽ دوف قدر نصاب السرقة، يدؿ على أنو ال قطع فيما دونو، فأما 
 جواز سقوطو لشبهة َدارَِئٍة.تركو قطع من سرؽ درعاً، فبل يدؿ على الترؾ فيها، ل

 وأقوالو المتعلقة بغيره تأتي في األخبار.
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( فصل والفعل وإف لم يتطرؽ إليو كثير من أحكاـ اللفظ، كالعمـو والخصوص، ففيو ما 188)
يشبو العمـو ويحمل عليو، نحو أف يفعل فعبًل في وقت وال يُعلم وال يُظن ػ لشخص وال حاؿ 

كاف ػ فيو خصوصيَّة، فيكوف نسبتو إليها على سواء، وفيو ما يشبو الخصوص وال زماف وال م
 ويقر في موضعو كاستقبالو بيت المقدس لقضاء الحاجة في العمراف .

( فصل واختلف في تعبده صلى اهلل عليو وآلو وسلم قبل البعثة. فعند )أئمتنا، وجمهور 189)
/ بشرع. وقيل: بل متعبد. ثم اختلفوا 182بلها /المعتزلة، وبعض الفقهاء(: أنو لم يُػتَػَعبَّد ق

فقيل: بشرع آدـ، وقيل: نوح، وقيل: إبراىيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، وقيل: بما ثبت أنو 
شرع. وتوقف )اإلماـ، والشيخ، والباقبلني، وبعض الشافعية(. فأما بعد البعثة فعند )أكثر 

قبلو. )المؤيد، وأبو طالب، والمنصور،  أئمتنا، والجمهور(: أنو لم يكن متعبداً بشرع من
والفقهاء(: بل متعبد بكل شرائع من قبلو، إال ما نسخ أو َمَنَع منو مانع. وتوقف )أبو طالب، 
والشيخ، وابن زيد، وجمهور المتكلمين، والفقهاء( في كونو طاؼ وسعى وذكى قبل البعثة. 

 ، وأبو علي في رواية( أنو فعل.وقطع )أبو رشيد( أنو لم يفعلو. )والمنصور، وأئمة األثر
**** 
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 [ باب األخبار12]
 ( فصل لفظ )الخبر( حقيقٌة في القوؿ المخصوص، مجاٌز في غيره على األصح.190)

/ المحكـو فيو بنسبة خارجيٍة 183)أئمتنا، والجمهور(: وال يمتنع حد الخبر. وىو: الكبلـ /



مطابقة. واإلنشاء نقيضو. وقيل: يمتنع. ثم اختلفوا، في أحد األزمنة الثبلثة، مطابقة أو غير 
 فقيل: لعسره. وقيل: لجبلئو.

وقد يَِرد بصورة اإلنشاء ، واإلنشاء بصورتو . والمختار في نحو: بعت، وطلقت، إذا قصد بهما 
 إيقاع الحكم حاؿ النطق بها؛ أنها إنشاء ، خبلفاً )ألبي حنيفة(.
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 باب وقوع الكذب[]أقساـ الخبر عموماً وأس
( فصل وينقسم الخبر إلى: صدؽ، وكذب. )أئمتنا، والجمهور(: وينحصر فيهما. ثم 191)

 اختلفوا في تفسيرىما.
واألكثر على أف الصدؽ ىو المطابق للواقع إثباتاً أو نفياً ، سواء اعتقد المخبر مطابقتو أو ال. 

 أو ال. والكذب غير المطابق فيهما ، سواء اعتقد كونو غير مطابق
)النظاـ وموافقوه(: بل الصدؽ المطابق العتقاد المخِبر ولو خطأ، والكذب مخالفو ولو صواباً، 

 وال عبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها .
/ اعتقاد المطابقة 184)الجاحظ(: ال ينحصر فيهما، بل بينهما واسطة، فالمطابق للواقع مع /

فليس  -وىو أربعة أقساـ  -وما ليس كذلك  صدؽ، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب،
بصدؽ وال كذب. وظاىر قوؿ )الهادي عليو السبلـ( في الكذب كقولو. وىما بتفسير الجاحظ 

أخص من التفسيرين األولين . والخبلؼ معنوي، وقيل: لفظي، وُتؤوّْؿ بأف المراد أنو مبحث 
 قا أو َكَذبا كذٌب على األصح .لغوي. وقولهم: محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومسيلمة َصدَ 

 ( فصل وينقسم: إلى ما يعلم صدقو، وإلى ما يعلم كذبو، وإلى ما يحتملهما.192)
)فاألوؿ(: ضروري: بنفس الخبر؛ كالمتواتر لفظاً أو معنى، وبغيره كالموافق للضروري ، 

كخبر األمة واستداللي: عقلي، كخبره تعالى وخبر رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وشرعي  
 والعترة ، وكذا موافقهما .

 )والثاني(: نقيض ما علم صدقو .
/، وقد يظن صدقو كخبر 185)والثالث(: خبر الواحد وىو مما لم يُعلم صدقو وال كذبو /

العدؿ، أو كذبو كخبر الكذاب، أو ُيشك كالمجهوؿ، وقطع بعض الظاىرية بكذب كل خبر ال 
 يعلم صدقو.
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على نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم قطعاً. وسببو: اإللحاد في الدين، أو الرواية بما وقد ُكِذَب 
، أو رواية ما حكي عن قـو على خبلؼ  يتوىم أنو المعنى، أو رواية ما ىو خاص على العمـو

ذلك لعدـ سماع أولو، أو الترغيب، أو الترىيب، أو تقرب إلى سلطاف، أو انتصار لمذىب، أو 
 نحوىا .

ـر التساىل في أحاديث الفضائل ونحوىا من غير بياف ضعفها أو بطبلنها ، وكذا نسبة ويح
موافق القياس الجلي إليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، خبلفاً )لبعض أىل الرأي(، وفتيا اإلماـ 

 ونحوىا خبلفاً )لبعض اإلمامية(.
)لؤلمير الحسين، والجويني(  وتعمُّد الكذب عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسق ال كفر، خبلفاً 

 وغيرىما.
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 ]أقساـ الخبر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
( فصل وينقسم خبره صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى: قطعي، وىو: ما كاف نصاً في داللتو 193)

 /، أو متلقى بالقبوؿ على األصح. وظني، وىو خبلفو، كاآلحادي.186متواتراً في نقلو /
والتواتر لغة: تتابع األشياء مع تراخ بينها. واصطبلحاً: خبر جماعة يحصل العلم بخبرىم. 
ومنعت )السَُّمنيَّة( من حصوؿ العلم بو ال الظن، ثم اختلفوا، فمنعو أكثرىم في الماضيات 

 والحاضرات، وأقلهم في الماضيات فقط.
نا، وجمهور المعتزلة، واألشعرية، واتفق العقبلء على حصوؿ العلم بو، ثم اختلفوا فعند )أئمت

والفقهاء، والمحدثين(: أنو ضروري ، وعند )البغدادية، والمطرفية، والمبلحمية، وبعض 
 األشعرية، والفقهاء(: أنو استداللي ، وتوقف )الموسوي، واآلمدي(.

 ( فصل وشروطو المعتبرة:194)
 ليو.ػ تعدد المخبرين تعدداً يمنع اتفاقهم على الكذب وتواطئهم ع

 ػ واستنادىم إلى ضروري محسوس.
 ػ وعدـ سبق العلم باْلُمْخَبر عنو للمخبر ضرورة .

/ عن أقل عدد يحصل العلم 187ػ واستواء عددىم في الطرفين والوسط في عدـ النقص /
 بخبرىم.

ومعنى كونها شروطاً عند من جعلو ضرورياً؛ أنو تعالى ال يخلقو إال عندىا بمجرى العادة ، 



لعلم بحصولها حصوؿ العلم . وعند من جعلو استداللياً أنها شروط في نفس حصولو، وضابط ا
 فيجب تقدـ معرفتها، وىو ضابط حصوؿ العلم.
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ثم العدد قد يكوف ناقصاً ال يحصل العلم عنده، وزائداً يحصل بدونو، وكامبلً بحيث لو نقص 
اقاً للمحققين: أنو غير معلـو لنا . وضابطو لم يحصل العلم، ولو زاد لكاف َفْضَلة. والمختار وف

ما حصل العلم عنده. ويختلف باختبلؼ أحواؿ المخبرين والمستمعين والوقائع . وقيل: بل ىو 
 معلـو لنا.

واختلف في أقلو، فقيل: أربعة. وقطع )أئمتنا، والشافعية، والباقبلني( بنقصها. )الجمهور(: 
بو رشيد( بنقصها، وتوقف )الباقبلني(. وقيل: سبعة. خمسة، وىو المختار. وقطع )القاضي، وأ

/. وقيل: خمسة 188)األصطخري ( : عشرة، وقيل: اثنا عشر. )أبو الهذيل(: عشروف /
 وعشروف، وقيل: أربعوف. وقيل: سبعوف، وقيل: مائة. وقيل: ثبلثمائة وبضعة عشر.

فحصل لو العلم عند خبره، )أبو الحسين، والباقبلني، وغيرىما(: وكل عدد أخبر شخصاً بواقعة 
ثم أخبر بها غيره فننو يجب حصولو للغير، وكذا عند إخبار ذلك العدد أو مثلو بواقعة أخرى 
ذلك الشخص أو غيره . وقيل: ال يجب ذلك . )المؤيد باهلل، والمنصور، والصاحب ، وأبو 

 رشيد، والحفيد(: يجب ذلك في العدد الكثير ال القليل .
، والجمهور(: وال يشترط أالَّ يحويهم بلد، وأالَّ يجبروا على الصدؽ، وأالَّ ( فصل )أئمتنا195)

يسبق إلى المخبر اعتقاد خبلؼ خبرىم لشبهة أو تقليد، وال إسبلـ، وال عدالة، وال اختبلؼ 
، أو أىل ذلة فيهم .  دين ونسب ووطن، وال كونهم معصومين، وال وجود معصـو
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/ لفظاً ومعناه مختلف فيو،  189متواتر لفظاً ومعنًى، ومتواتر /( فصل وينقسم إلى: 196)
كخبري )الغدير( و)المْنزلة( . ومتواتر معنى وفي لفظو اختبلؼ، وىو ما اتفق عليو بتضمن أو 

التزاـ عند اختبلؼ الوقائع، كشجاعة علي عليو السبلـ، وجود حاتم، ويسمى: التواتر المعنوي 
. 

 لدين وفروعو .والثبلثة مقبولة في أصوؿ ا
، كاألمة ، فعلم صدقو بالنظر. )أكثر 197) ( فصل والمتلقى بالقبوؿ ما حكم بصحتو المعصـو



أئمتنا، وأبو ىاشم، والقاضي، والغزالي، وبعض المحدثين(: وىو قطعي كالمتواتر. الجمهور: بل 
.  ىو ظني . )أبو طالب(: قطعي في ابتداء الحكم ال في نسخو للمعلـو

آلحادي ما ليس بمتواتر وال تُػُلقي بالقبوؿ. فنف رواه فوؽ عدلين ولم يتواتر وال ( فصل وا198)
تلقي بالقبوؿ فمشهور مستفيض. أكثر )أئمتنا، والجمهور(: وال يحصل بو العلم بدوف قرينة وال 

معها، وقيل: قد يحصل. ثم اختلفوا، فعند )أحمد، والظاىرية(: يحصل ولو بدوف قرينة. 
)المؤيد باهلل، والمنصور في رواية، واإلماـ، وغيرىم من علمائنا، والنظاـ، )أحمد(: ويّطرد. 

/: يحصل لكن مع قرينة، كما إذا ُأخبر ملك بموت ولد لو مدنف مع 190وبعض األشعرية( /
 صراخ وانتهاؾ حريم ونحو ذلك.

( فصل وما أخبر بو واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه، وعلم أنو لو كاف كذباً 199)
علموه، وال حامل لهم على السكوت، فهو صدؽ قطعاً للعادة . وكذا ما أخبر بو بحضرة النبي ل

صلى اهلل عليو وآلو وسلم مما يتعلق بشريعتو أو معجزاتو أو نحو ذلك ولم ينكره، خبلفاً )البن 
 الحاجب، وغيره(.
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طعاً، أو ُبِحَث عنو فلم يوجد وما صرح بتكذيبو َجْمٌع يستحيل تواطؤىم عليو عادة، أو صادـ قا
 عند أىلو، غير مستندين في فقده أو رده إلى أصل مرفوض فكذب.

وكذا خبر المنفرد بما تتوفر الدواعي إلى نقلو، وقد شاركو فيو خلق كثير، خبلفاً )لئلمامية، 
منبر، والبكرية(. والتوفر إما لتعلقو بالدين، كأصوؿ الشريعة، أو لغرابتو، كقتل الخطيب على ال

 أو لمجموعهما، كمعارضة القرآف وظهور المعجز على مسيلمة.
/ )الغدير( و)المْنزلة(، لتواترىما لمن بحث، وال يلـز استمراره إال 191وليس من ذلك خبر /

 مدة استغرابو، كنتق الجبل، وانشقاؽ القمر، وتسبيح الحصا ونحوىا.
العدؿ جائز. ثم اختلفوا في وقوعو،  ( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والتعبد بخبر الواحد200)

فعند )أحمد، وابن سريج، وأبي الحسين، والقفاؿ(: يجب عقبًل وسمعاً. وعند )أئمتنا، 
والمعتزلة، والطوسي، واألشعرية(: يجب سمعاً فقط، والعقل مجوز. )البغدادية، واإلمامية، 

عقبًل، ونسبتو إلى )أبي علي(  والظاىرية، والخوارج(: ممتنع سمعاً، وإف جاز عقبًل. وقيل: ممتنع
 غلط، وقيل: عقبلً وسمعاً.

ودليل التعبد بو قطعي ، وال يفسق منكره؛ إذ ال دليل، وإف قطع بخطئو . واتُّفق على وجوب 



 العمل بو في الفتيا والشهادة، وما قدح بو )الرازي( في العمل بو فبل ُيْسَمع.
 أربعة: ( فصل وشروطو المعتبرة الراجعة إلى المخبر201)
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/ 192)األوؿ(: التكليف، وإف َسِمَع قبلو، وفاقاً )للجمهور( كالشهادة. واختلف في المراىق /
المميز، فعند )المؤيد باهلل( يقبل، وىو مقتضى مذىب من أوجب العمل بو عقبًل. )أبو عبد اهلل، 

ات مستثنى عند والغزالي، والرازي(: ال يقبل. وقبوؿ شهادة بعضهم على بعض في الجناي
 قابلها؛ لكثرتها بينهم منفردين.

)والثاني(: اإلسبلـ؛ وإف سمع قبلو، فبل يقبل كافر التصريح إجماعاً، ومن قبل شهادة بعضهم 
 على بعض مطلقاً أو مع اتحاد الملة ال يقبل روايتهم.

مد  /، وىو: من أتى من أىل القبلة ما يوجب كفره غير متع193واختلف في كافر التأويل /
كالمشبّْو، فعند )بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والرازي، وجمهور الفقهاء(: أنو يقبل. وعند 

)جمهور أئمتنا، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقبلني(: ال يقبل، وعن )القاسم، والهادي( 
 روايتاف. و)للمؤيد( قوالف أظهرىما القبوؿ.

ريح إجماعاً. واختلف في فاسق التأويل، وىو: من أتى )والثالث(: العدالة، فبل يقبل فاسق التص
من أىل القبلة ما يوجب فسقو غير متعّمد كالخوارج، فعند )بعض أئمتنا، وأبي الحسين، 
والقاضي، والغزالي، وأكثر الفقهاء(: أنو يقبل. وعند )بعض أئمتنا، ومالك، والشيخين، 

 بل دوف الكافر.والباقبلني(: ال يقبل. وتوقف )أبو طالب(. وقيل: يق
ويستثنى من كفار التأويل وفساقو ػ عند قابلهم ػ من يجوز الكذب، إف لم نقل بكفره أو فسقو 

 تصريحاً كالسالمية والكرامية والخطابية ونحوىم.
 وال يقبل من أظهر التأويل وأقوالو وأفعالو تدؿ على تعمد مخالفتو الحق كمعاوية.
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لية. )أبو حنيفة(: بل مظنة تهمة. )الشافعي(: الكفر سلب أىلية، )الباقبلني(: وىما سلب أى
 والفسق مظنة تهمة.

وأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعتو كالمختلفين في بعض مسائل األصولين ، وإف ادعى كل 
/، فمقبولوف إجماعاً، وكذا من أتى مظنوناً من الفروع المختلف فيها 194منهم القطع بمذىبو /



لداً كشرب ما ال يسكر من النبيذ، وتقبل شهادتو أيضاً إجماعاً، وال وجو لتفسيقو، مجتهداً أو مق
وال لتسمية ذلك فسقاً مظنوناً للقطع بأنو ليس بفاسق؛ إذ ال قاطع. وقوؿ )الشافعي(: أقْػَبُل 

 شهادة الحنفي وأُحدُّه إذا شرب النبيذ. فيو نظر، إذ ال ُيَحّد بمباح عنده.
و الظاىر على سهوه، فنف استويا قُِبَل عند )القاضي، وابن زيد، )والرابع(: رجحاف ضبط

والشافعية(؛ إال أف يعلم سهوه فيو، ورُّد عند )أكثر أئمتنا، والجمهور(. وقاؿ )المنصور، 
 واإلماـ، وابن أباف(: محل اجتهاد.

العداوة وتشارؾ الشهادة الرواية في اعتبار ىذه الشروط األربعة. وتختص الشهادة باعتبار عدـ 
/ بقبوؿ الفرع مع 195للمشهود عليو، واعتبار العدد والتحليف عند معتبره. وتختص الرواية /

 إنكار أصلو ، والترجيح بالكثرة.
 ( فصل والعدالة اإلتياف بالواجبات وترؾ كبائر المقبحات، وما فيو ِخسَّة.202)

نها ما توعد عليو بعينو . واختلف في الكبيرة، فعند )أئمتنا، والطوسي، وبعض البغدادية( أ
)البصرية(: ما وجب فيو حد أو ُنصَّ على ِكَبرِه. )اإلسفرائيني، ومن وافقو على نفي الصغائر  

 كالخوارج(: بل ىي كل ذنب. )الناصر، وبعض البغدادية(: كل عمد.
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محصنة، وَعدَّ منها )الهادي، وولده أحمد ، وغيرىما(: الشرؾ وقتل النفس عمدًا، وقذؼ ال
والزنا، والفرار من الزحف، وأكل ماؿ اليتيم، وأخذ الربا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، 
وزاد )الهادي( تشبيو اهلل بخلقو، وتجويره ، والكذب على اهلل ورسولو واإلماـ العادؿ عمدًا، 

ب بعد الهجرة، والبغي عليو، ثم قاؿ: ونحوىا مما توعد فاعلو بالنار. وزاد )ابنو أحمد(: التَّعرُّ 
/ المسلمين، وكتم الشهادة لغير عذر، والفساد في األرض، وأذى 196وعقوؽ الوالدين /

المسلم، وأكل الميتة، والرياء، واليمين الغموس، والرشوة على واجب أو محظور، وغل الزكاة، 
(: وأخذ ماؿ الغير إذا كاف قدر نصاب السرقة. وقاؿ )الهادي، والناصر(: مطلقاً. )المؤيد

وتكفير المؤمن أو تفسيقو. )أئمتنا(: وترؾ الصبلة، والفطر في رمضاف لغير عذر. )القاضي زيد 
، وأبو مضر(: وفطر النذر المعيَّن. )أبو مضر(: وغير المعين. )بعض أئمتنا(: ونقض العهد. 

الكيل )اإلماـ(: وقتل المحرِـ الصيد عامدًا. )الشافعية(: والنميمة، وقطع الرحم، والخيانة في 
والوزف، وتقديم الصبلة وتأخيرىا، وسب الصحابة، والدياثة، والقيادة، والسعاية، ويأس الرحمة، 

 وأمن المكر، والظهار، وأكل لحم الخْنزير، والغلوؿ.



)الناصر، والمنصور، والبستي، وغيرىم(: واألصل في المعصية الكِبَر. )الشافعية(: بل الصغر، 
 يقـو دليل. / تجويزىما حتى197والمختار /
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( فصل واختلف في رواية المجهوؿ، ويطلق على: مجهوؿ العدالة، أو الضبط، أو 203)
النسب، أو االسم. فعند )محمد بن منصور ، وابن زيد، والقاضي في الُعَمد، والحنفية، وابن 

ند فورؾ(: يقبل مجهوؿ العدالة، وىو أحد احتمالي )أبي طالب، وأحد قولي المنصور(. وع
)أئمتنا، والجمهور(: ال يقبل إال مجهوؿ الصحابة. )المنصور(: أو مجهوؿ التابعين. فأما 

 مجهوؿ النسب، أو االسم فمقبوؿ على األصح. ومجهوؿ الضبط ال يقبل.
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وال يشترط الذكورة، وال الَبَصر، وال عدـ القرابة، والعداوة، 204)

وال اإلكثار من الحديث، وال معرفة النسب، وال العلم بفقو أو عربية  وال عرضو على الكتاب،
أو معنى الحديث، وال موافقة القياس إذا لم يكن الراوي فقيهاً، وال كونو اإلماـ المنصوص 

 /، وال العدد.198عليو، وال كونو من أىل البيت /
لنبي صلى اهلل عليو وآلو )أبو علي(: ال يقبل إال عدالف فصاعدًا، ثم كذلك حتى ينتهي إلى ا

وسلم، ال عدؿ واحد، إال أف يعضده ظاىر الكتاب أو السنة أو عمل بعض الصحابة أو قياس 
أو اجتهاد منتشر. وقيل: أشترط في الزنا أربعة، وفي األمواؿ ونحوىا عدلين، كالشهادة فيهما، 

 وللوصي عليو السبلـ في أحواؿ الرواة تفصيل يتوجو معرفتو .
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 ]طرؽ للجرح والتعديل[
بشهادة الراوي.  -المشترط للعدالة  -( فصل وللتعديل طرؽ، أعبلىا: حكم الحاكم 205)

ثم قوؿ المزكي: ىو عدؿ لكذا . ثم عمل العالم الذي ال يقبل المجهوؿ بروايتو على األصح. 
لقاً. والمختار ثم رواية العدؿ عنو، واختلف فيها، فقيل: تعديل مطلقاً، وقيل: ليست بتعديل مط

 /، وإال فبل.199أنو إف كاف ال يروي إال عن عدؿ فتعديل /
( فصل والجرح ارتفاع أحد أركاف العدالة، ولو طرؽ، أعبلىا: التصريح بو مع ذكر 206)

السبب، ثم التصريح من دونو، وليس منو ترؾ الحاكم العمل بشهادتو. وال العالم العمل بروايتو؛ 
ل بقوؿ في مسائل االجتهاد ونحوىا . وال التدليس على األصح ، فأما لجواز معارض. وال العم



 الحد في شهادة الزنا النخراـ النصاب فجارح على المختار.
( فصل واختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فعند 207)

ال يثبتاف بو فيهما.  )المؤيد، والباقبلني(: يثبتاف بواحد فيهما ، وعند )بعض المحدثين(
والمختار ػ وفاقاً )للجمهور( ػ ثُبوتهما بواحد في الرواية ال في الشهادة، فيعتبر فيها اثناف فيهما 

. 
)الباقبلني(: ويكفي في الرواية اإلطبلؽ فيهما . وقيل: ال بد من تعيين سببهما. )الشافعي(: 

متنا، والجويني، والغزالي، /. )بعض أئ200يكفي في التعديل دوف الجرح. وقيل: عكسو /
والرازي(: إف كاف عالماً بأسبابها كفى اإلطبلؽ، وإال فبل، وىو المختار، لكن يشترط اتفاؽ 

 الجارح والمجروح ُمْعتَػَقداً في الجرح .
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( فصل وإنما يقببلف من عدؿ ال يحملو عليهما ىوًى فيمن يحتملهما ، وإذا تعارضا ُقدّْـ 208)
كاف عدده أكثر إجماعاً ، وكذا إف تساويا أو كاف الجارح أقل، وقيل: يطلب الجارح إف  

 الترجيح، فأما عند إثبات سبب معين ونفيو فالترجيح ال غير، ويبطبلف بجرح المَعدّْؿ والجارح.
 ( فصل وشروطو الراجعة إلى الخبر ثبلثة:209)

ر قضى بَِتْشِبيو أو َجْبٍر أو َتْجِوْير، ولم )األوؿ(: أالَّ يصادـ: قاطعاً عقلياً، فَػيُػْقَطع بوضع كل خب
/ عملياً أو 201يمكن تأويلو، أو تَػَوىُِّم راويو ، كبعض أحاديث الصفات ونحوىا. أو شرعياً /

 علمياً، فنف خصو قُِبل كما تقدـ .
)الثاني(: اإلسناد، وىو اتصاؿ الرواة من راويو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، عند )أكثر 

لمحدثين، والظاىرية، وبعض األصوليين(، ولذلك منعوا قبوؿ المرسل مطلقاً إال من الصحابي ، ا
 )األسفرائيني(: وال يقبل منو أيضًا.

وىو عند )أئمتنا والجمهور(: ما سقط من إسناده راو فصاعدًا، من أي موضع، فدخل فيو 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  المعلق والمنقطع والمعضل . )جمهور المحدثين(: بل قوؿ التابعي

 عليو وآلو وسلم.
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وقِبلو )أئمتنا، والمعتزلة، والحنفية، والمالكية( مطلقاً، ولذلك اختصر كثير من أئمتنا األسانيد، 
)كزيد، والقاسم، والهادي( وغيرىم، ولم يصنفوا في الجرح والتعديل. )الشافعي(: يقبل إف كاف 

غيره، كقوؿ صحابي أو فعلو أو فعل األكثر، أو إسناد أو ال يرسل إال عن عدؿ أو عضده 
/، أو قياس، والمجموع ىو الحجة ال مجرده . )ابن إباف(: 202إرساؿ مع اختبلؼ شيوخهما /

 يقبل مرسل الصحابة والتابعين، فأما من بعدىم فنف كاف من أئمة النقل قُِبَل وإال فبل.
ارة ووقف أخرى، أو وصل تارة وقطع أخرى، فنف أسند الرواي تارة وأرسل أخرى، أو رفع ت

 فالحكم لئلسناد، والرفع والوصل على األصح، وقيل: لؤلكثر من أحوالو.
وإف أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع، فالحكم كذلك عند )أئمتنا 
: والجمهور(. وعند )أكثر المحدثين( أنو للمرسل والواقف والقاطع، وقيل: لؤلكثر، وقيل

 لؤلْحَفظ.
/؛ ألنو نوع منو، 203والظاىر في العنعنة اإلسناد . وجمهور من قبل المرسل يقبل التدليس /

 إال القسم الثاني والرابع منو اآلتيين، ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة.
 وىو أربعة أقساـ:

 [ تدليس اإلسناد، وىو أف يروي عن شيخ شيخو مع إسقاطو.1]
ع عنو من لم يسمع عنو ويوىم السماع منو، نحو حدثنا فبلف [ أو يعطف على من يسم2]

 وفبلف.
[ وتدليس الشيوخ، وىو أف يسمي من روى عنو بغير اسمو المشهور كأبي عبد اهلل الحافظ، 3]

 يعني الذىبي تشبيهاً بالحاكم.
[ وتدليس التسوية، وىو أف يروي الحديث عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة، فُيسقط 4]

 يستوي اإلسناد كلو ثقات.الضعيف ف
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)الثالث(: الرواية بلفظو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند )ابن عمر، وابن سيرين ، وثعلب، وبعض 
المحدثين، والظاىرية(، وعند )أئمتنا والجمهور(: يجوز بالمعنى مطلقاً. )الخطيب ( : يجوز 

لحنفية(: يجوز إف كاف لو معنى بلفظ مرادؼ. )الماوردي ( : يجوز إف نسي اللفظ. )بعض ا
َعبَّد،  واحد، وإال فبل. )صاحب الكافي( : إف تعبدنا بلفظو لم تجز روايتو بالمعنى، وإف لم نُػتػَ

/ عارفاً فكذلك، وإف كاف عارفاً فنما أف يكوف اللفظ محتمبلً ألكثر 204فنف لم يكن راويو /
ظ أعم أو أخص أو أوضح أو أخفى لم من معنى أو ال، فاألوؿ يجب بلفظو. والثاني إف رواه بلف



 يجز، ووجب بلفظو، وإال جاز بالمعنى.
( فصل والمختار ػ وفاقاً )للجمهور( ػ: أف إنكار األصل لرواية الفرع ال يقدح في قبولها 210)

مطلقاً، كموتو وجنونو. )بعض المحدثين، والحنفية(: يقدح مطلقا. )الشيخ(: إف أنكرىا ولم يدّع 
ِبَلت، وإف ادعى العلم بعدمها تعارضتا. )اإلماـ، والحفيد(: محل اجتهاد. وإذا العلم بعدمها قُ 

 اجتمعا في شهادة لم تُػَرّد اتفاقاً .
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( فصل وإذا تعدد الرواة ثم انفرد أحدىم بزيادة، فنف تعدد المجلس قُِبَلت اتفاقاً، وقد 211)
ع، وناسخة مع تراخيها إف لم يمكن. وإف تكوف ُمَخصَّْصة للمزيد عليو إف عارضتو وأمكن الجم

/ )أبي طالب، والمنصور، واإلماـ، وأبي عبد اهلل، والحاكم، 205اتحد المجلس قُِبلت عند /
والغزالي( مطلقاً، ورّدت عند )بعض المحدثين( مطلقاً. )القاضي(: تقبل ما لم تغير اإلعراب. 

تغير إعراب المزيد عليو، وليس راويها  )أبو الحسين(: تقبل إال أف يكثر عدد من لم يروىا، أو
أضبط. )الحفيد(: محل اجتهاد. وإف جهل تعدد المجلس أو اتحاده، فأولى بالقبوؿ مما علم 

 اتحاده اتفاقاً.
وإذا اتحد راويهما ذاكراً للزيادة في حاؿ دوف حاؿ، فنف أسندىما إلى مجلسين قبلت للتعدد 

ف جهل تعدد المجلس واتحاده، وإف أسندىما إلى غيَّرت إعراب المزيد عليو أو ال، وكذا إ
مجلس فالمختار قبولها. )أبو الحسين، والرازي(: إف غيرت اإلعراب تعارضتا ووجب الترجيح، 

/ ومرات تركو لها أكثر لم تقبل؛ إال أف 206وإف لم تغيره فنف كانت َمرَّاُت روايتو لها أقل /
 ْكَسو أو تساويا قُِبَلت.يصرح بتذكره لها وسهوه في تركها، وإف كاف عَ 

( فصل وذكر الخبر كامبلً أولى، وحذؼ بعضو لغير استهانة جائز، وفاقاً لمن أجاز 212)
الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع إال أف يرويو مرة أخرى بتمامو. فنف تطرؽ إليو تهمة في اضطراب 

ناء والشرط والغاية ونحوىا، نقلو، أو تعلق المحذوؼ بالمذكور تعلقاً يغير معناه متصبًل، كاالستث
 أو منفصبًل، امتنع الحذؼ.
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 ( فصل في الشروط الراجعة إلى المخَبر عنو213)
اختلف فيما يؤخذ فيو باآلحادي وما ال يؤخذ، فعند )أئمتنا، والجمهور(: أنو إف ورد في 



اً وعمبًل كأصوؿ العلميات ابتداءاً كما تعم بو البلوى علماً نحو المسائل اإللهية، أو علم
/ وبعض المحدثين(، وإف ورد غير ابتداء 207الشرائع، لم يقبل، خبلفاً )لئلمامية، والبكرية، /

فنف وافق أدلتها قُِبَل ُموكّْداً ال حجة على انفراده، خبلفاً لهم، وإف خالفها رُدَّ إالَّ أف يمكن 
اإلجارة. وإف عمت كمس الذكر تأويلو. وإف ورد في العمليات فنف لم تعم بو البلوى قُِبَل ك

 والجهر بالبسملة، فكذلك عند )أئمتنا والجمهور(، خبلفاً )لبعض الحنفية(.
( فصل وإذا ورد بخبلؼ األصوؿ المقررة؛ )الحفيد(: وىي: الكتاب، والسنة، واإلجماع 214)

مياً على المعلومة، فنف أمكن حملو على تخصيصها قُِبَل إف كاف عملياً اتفاقاً، ال إذا كاف عل
المختار. وإف لم يمكن ذلك.. فنما أف يخالف األصوؿ نفسها بأف يقضي في عين ما حكمت 

فيو بخبلؼ ذلك الحكم. أو يخالف مقتضاىا بأف يقضي فيما لم يوجد فيها حكمو بعينو، 
بخبلؼ حكم نظيره فنف خالفها رّد؛ إذ ال يُػْنَسخ قاطع بمظنوف، خبلفاً )للظاىرية(.. وإف خالف 

 اىا قُِبَل.مقتض
/ وردت، من أي القسمين ىي فذىب )الكرخي، وأبو عبد اهلل( إلى أف 208واختلف في أخبار/

خبر )القرعة( )والمصراة( مما خالف األصوؿ نفسها، فيرداف لنقل األوؿ الحرية ، واإلجماع 
إف كاف منعقد أنو ال يطرأ عليها الرؽ، ولمخالفة الثاني ما أجمع عليو من ضماف التالف بمثلو، 

 مثِلياً، وقيمتو إف كاف قيمّياً.
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وأف خبر )نبيذ التمر( وخبر )القهقهة( مما خالف مقتضى األصوؿ، فيقببلف لمخالفتهما حكم 
نظيرىما المجمع عليو، وىو نبيذ الزبيب، وأف ما ال ينقض خارج الصبلة ال ينقض داخلها، 

، فتقبل. والتحقيق أنها من قسم التخصيص وعن الشافعي أنهما معاً مما خالف مقتضى األصوؿ
 إف ثبتت وىو اتفاؽ .

/ أئمتنا، والشافعي، 209( فصل وإذا خالف القياس فهو األولى عند )جمهور /215)
والكرخي، والرازي( . وقالت )المالكية(: بل القياس. )بعض علمائنا، واألصوليين(: محل 

ووجودىا في الفرع معلومة، فهو األولى،  اجتهاد. )أبو الحسين(: إف كاف أصل القياس وعلتو
وإف كانت الثبلثة مظنونة فالخبر أولى، وإف كاف بعضها معلوماً وبعضها مظنوناً فمحل اجتهاد. 

)ابن الحاجب(: إف ُعرَِفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعاً في الفرع فالقياس أولى، 
 ال ظناً فالوقف وإال فالخبر، وتوقف )الباقبلني(.

( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وتقبل في الحدود كغيرىا، خبلفاً )للكرخي، وقديم قولي 216)



 أبي عبد اهلل(. وفي المقادير كابتداء النُُّصب، والكفارات، وتقدير الديات خبلفاً لهما.
( فصل وإذا ُعِمَل بخبلفو، فنف كاف العامل ىو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أو األمَّة 217)
/. وإف كاف صحابياً فكما يأتي. وإف كاف أكثر األمة، فالعمل بو ال بقولهم، 210كما تَقدَّـ /ف

 ولو صحابة، خبلفاً )لمالك(.
فأما المخالف إجماع العترة الظني عند )أئمتنا(، أو إجماع أىل المدينة عند )المالكية(؛ 

 فالترجيح.
 ( فصل في أقوالو المتعلقة بغيره.218)
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ؤه صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الحقوؽ واألمواؿ يدؿ على لزومها للمقضي عليو ظاىرًا قضا
 فقط، ال ظاىراً وباطناً. قيل: خبلفاً )ألبي الحسين(.

وتمليكو لغيره مؤمناً أو كافرًا يفيد الملك ظاىراً وباطناً، عند )الحفيد، وغيره(. )الدَّواري( : بل 
هلل عليو وآلو وسلم من غيره، ثم َملَّكو الغير؛ لجواز كونو غصباً ظاىراً فقط، فيما َمِلكو صلى ا

 في نفس األمر، ال فيما ملَّكو الغير من الغنائم ونحوىا، فظاىراً وباطناً.
/ فبلف، يحتمل األمرين. )الحفيد(: 211وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: فبلف أفضل من /

 وأظهرىما أنو ظاىراً وباطناً.
هلل عليو وآلو وسلم يقتضي إيماف المدعو لو ظاىراً وباطناً، عند )الحفيد، وغيره(. ودعاؤه صلى ا

وقاؿ )ابن أبي الخير(: إف انضم إلى دعائو قرينة تدؿ على الباطن قطعاً، فنرادتو معلومة، أو ظناً 
 فنرادتو مظنونة، وإال فالوقف.
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 ]الصحابي ومراتب الرواية عنو[
 الرواية وإظهار مستندىا ( فصل في كيفية219)

 أما كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب تأتي.
وىو عند )أئمتنا، والمعتزلة(: من طالت مجالستو للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم متبعاً لو. )ابن 

زيد(: مع الرواية. وقيل: ولم يخالفو بعد موتو. )المحدثوف، وبعض الفقهاء(: من اجتمع بو 
جالستو ولم يرِو. )ابن المسيب(: من أقاـ معو سنة أو سنتين، وغزا معو مؤمناً وإف لم تطل م



 غزوة أو غزوتين.
/: معرفة فضل الصحابي، وغلبة الظن بصدقو، 212والخبلؼ معنوي في األصح، وثمرتو /

وانقراض العصر، ومعرفة التاريخ، وقبوؿ مرسلو، وما يأتي من االختبلؼ في أقوالو وأفعالو 
 ليده وغير ذلك.وعدالتو وجواز تق

)أئمتنا، والمعتزلة(: وىم عدوؿ إال من ظهر فسقو، كمن قاتل الوصي عليو السبلـ ولم يتب . 
)جمهور الفقهاء، والمحدثين(: عدوؿ مطلقاً، وما شجر بينهم فمبناه على االجتهاد، وقيل: إلى 

لداخلوف فيها؛ ألف وقت الفتنة ػ وىو آخر أياـ عثماف، وقيل: ما بين علي ومعاوية ػ فبل يُقبل ا
 الفاسق غير معين. )الباقبلني(: كغيرىم.

وقد تاب الناكثوف على األصح ال القاسطوف ، وبعض المارقين . فأما المتوقفوف فبل يفسقوف 
 على األصح، وإف ُقطع بخطئهم.

 وفي فسق قتلة عثماف وخذلتو خبلؼ.
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 ]طرؽ معرفة الصحابي[
بياً: علمي، وىو: التواتر، كما في كثير من أكابر الصحابة والطريق إلى كوف الصحابي صحا

 وأصاغرىم. وظني، وىو: اآلحاد؛ إما من غيره أو منو على األصح .
( فصل المرتبة األولى: إذا قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أو 220)

ىو واجب القبوؿ أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك، مما ال يتطرؽ إليو احتماؿ واسطة، و 
 اتفاقاً.

الثانية: إذا قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أو نحوه، والظاىر عند )أئمتنا، 
 والمعتزلة، وبعض األشعرية( سماعو منو ببل واسطة ويحتملها، خبلفاً )لؤلشعرية، والفقهاء(.

، أو نهى عنو، فعند )أئمتنا، الثالثة: إذا قاؿ: أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بكذا
والجمهور( أنو حجة لظهوره في أنو اآلمر والناىي، والظاىر سماعو منو ببل واسطة، ويحتملها 
خبلفاً )للقاضي(، وعند )داود، وغيره(: أنو ليس بحجة إال أف يروي لفظو صلى اهلل عليو وآلو 

ليس بأمر أمرًا، وما ليس / الواسطة والعمـو والخصوص، وأف يعتقد ما 213وسلم الحتماؿ /
بنهي نهياً، وأجيب بأنو خبلؼ الظاىر. )الشيخ(: يحمل على ثبوتو عنده بدليل قاطع من سماع 

 أو تواتر.
 فأما قوؿ التابعي: أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فمرسل.
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والجمهور( أنو حجة من نوع المرفوع  الرابعة: إذا قاؿ: ُأِمْرنَا بكذا أو نُِهينا عنو، فعند )أئمتنا،
المسند لظهوره في أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىو اآلمر والناىي. وعند )بعض الحنفية، 

والمحدثين(: أنو ليس بحجة الحتمالو ما تقدـ، وأف يكوف غير النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ألكابر كالعشرة، فهو اآلمر صلى من أكابر الصحابة. )الحفيد، وغيره(: إف كاف الصحابي من ا

اهلل عليو وآلو وسلم، وإف كاف من غيرىم، فمحتمل. )اإلماـ(: إف كاف بعد وفاتو صلى اهلل عليو 
 / فكذلك، وإف كاف في حياتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فهو اآلمر.214وآلو وسلم /

 وفي التابعي وجهاف .
لم يسمَّ فاعلو. )المنصور(: بشرط أالَّ يكوف وكذا ُأوِجَب أو ُحّرـ، أو نحوىما من صيغ ما 

 لبلجتهاد في ذلك مسرح.
الخامسة: إذا قاؿ: من السُّنة كذا، أو السنة جارية بكذا، فعند )أئمتنا، والجمهور(: أنو حجة  
كذلك . وعند )الكرخي، والصيرفي(: أنو ليس بحجة. وال فرؽ بين أف يقوؿ ذلك في حياتو 

أو بعد وفاتو. )الحفيد(: يُعتبر فيو ما تقدـ ، وكذا التابعي إذا أطلق. صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 وقيل: موقوؼ، وىو أخير قولي )الشافعي(.
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السادسة: إذا قاؿ: كنا نفعل، أو كانوا يفعلوف، والمختار ػ وفاقاً )للجمهور( ػ: أنو حجة ػ خبلفاً 
أنهم فعلوه في زمانو صلى اهلل عليو وآلو )لبعض الحنفية، والمحدثين( ػ لظهور قولو كنا، في 

/ عليو ولم ينكره، فهو من نوع المرفوع، والحتماؿ قولو: كانوا، لذلك، 215وسلم، واطلع /
ولئلجماع بعده صلى اهلل عليو وآلو وسلم. )المنصور، والحفيد(: ال فرؽ بين كنا وكانوا في 

ظهوره في عمل الجماعة، فهو من احتمالهما لذلك ولئلجماع. )بعض األصوليين(: بل حجة؛ ل
 اإلجماع المنقوؿ باآلحاد.

 وقوؿ التابعي: كانوا يفعلوف، يدؿ على فعل بعض األمة، ال كلهم، إال أف يصرح بذلك.
السابعة: إذا قاؿ عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو من اإلسناد المتصل عند 

نا(: ويحتملها فيكوف من المرسل . )الجمهور(؛ ألف الظاىر سماعو منو ببل واسطة. )أئمت
 )اإلماـ، وغيره(: بل مرسل، إذ العنعنة تقتضي الواسطة.

)المحدثوف(: فأما غير الصحابي فعنعنتو من المتصل بشرط: سبلمِتِو من التدليس، ومبلقاتِِو 



 لمن روى عنو .
َداؿ / الصحابي حكماً طريقو التوقيف كالمَقدَّرات واألبْ 216( فصل وإذا ذََكر /221)

والحدود. فعند )بعض الحنفية(: أنو يحمل على التوقيف . )ابن حـز ( : ال يحمل عليو. 
 )أئمتنا، والقاضي، وأبو الحسين(: إف كاف لئلجتهاد فيو مسرح حمل عليو، وإال فالتوقيف.

ومطلق تفسيره موقوؼ عند بعض المحدثين، وقاؿ بعضهم: إف كاف متعلقاً بسبب النُّزوؿ فهو 
 المرفوع، وإال فموقوؼ.في حكم 

 ( فصل وإذا روى خبرًا فنما أف يكوف نصاً أو ظاىراً أو مجمبًل.222)
 إف كاف نصاً وخالفو تعين نسخو عنده . والمختار: العمل بالنص غالباً.
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: حملو على الظاىر غالباً، -وفاقاً )للجمهور(  -وإف كاف ظاىراً وحملو على غيره، فالمختار: 
ؿ )الشافعي(: )) كيف أترؾ الحديث لقوؿ من لو عاصرتو لحججتو (( . )بعض وفيو قا

الحنفية(: بل يحمل على تأويلو مطلقاً. )القاضي، وأبو الحسين، وابن الحاجب( : إف صار إليو 
/ وجب المصير إليو، وإف صار إليو لدليل، 217لعلمو بقصد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم /

 فكذلك، وإال فبل. )اإلماـ(: محل اجتهاد. نظر فيو، فنف اقتضاه
 وإف كاف مجمبًل، وحَمَلو على أحد محتمليو فالظاىر حملو عليو بقرينة، وتوقف )الشيرازي(.
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 ]مراتب رواية غير الصحابي وطرقها[
 ( فصل وأما كيفية نقل غير الصحابي فثماني مراتب:223)

المختار، فنف قصد إسماعو وحده أو مع غيره، فلو أف )األولى(: قراءة الشيخ، وىي أقواىا على 
يقوؿ: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقاؿ لي، وسمعتو، وإف لم يقصد لم يجز، بل يقوؿ: 

 حدث، وأخبر، وسمعتو.
)الثانية(: قراءة الراوي عليو من غير نكير وال ما يوجب سكوتاً من إكراه أو نحوه من المقدرات 

نكار، وتسمى عْرضاً، ورجحها )أبو حنيفة ، ومالك بن أنس( على األُولى، وقيل: المانعة من اإل
/ خبلفاً )لبعض الظاىرية(؛ القتضاء العرؼ أف سكوتو عند ذلك 218سواء، وتصح الرواية بها /

تقرير، فيقوؿ: حدثنا أو أخبرنا، مقيّْداً بقراءتي عليو، ومطلقاً أيضاً وفاقاً )للفقهاء األربعة(. 



 يمتنع، واختاره )اإلماـ( إال لقرينة تدؿ على إرادة التقييد. وقيل:
 )الثالثة(: قراءة غيره عليو، وىي كقراءتو مع اعتبار ما تقدـ.

)الرابعة(: قولو بعد فراغ القراءة عليو: األمر كما قرأت، ولو أف يقوؿ: حدثني، وأخبرني مقيدًا 
 ومطلقاً، وفاقاً )للجمهور(.

قارئ بعد فراغو: َسِمْعَت ىذا؟ فأشار برأسو، فهي قائمة مقاـ التصريح )الخامسة(: إذا قاؿ ال
في جواز العمل، وللراوي أف يقوؿ: حدثني، وأخبرني مقيداً بقراءتي عليو، وفي اإلطبلؽ قوالف. 

 )اإلماـ(: وأظهرىما المنع.
تجوز  )السادسة(: إذا قاؿ بعد فراغو: ىل أروي ىذا عنك؟ فقاؿ: نعم، فعند )المتكلمين( ال

/ لو الرواية إذ لم ُيَسلَّط عليها وال سمع منو شيئاً، فيكوف كاذباً. )اإلماـ(: يجوز مع 219/
 التقييد، ال اإلطبلؽ، ويلزمو العمل بها اتفاقاً.
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)السابعة(: الرواية عن الخط، وتسمى: )الوجادة والكتابة(، نحو: أف يرى مكتوباً ػ بخطو أو 
معت كذا عن فبلف، ويجوز العمل بو عند )أئمتنا، والشافعي، وأكثر بخط من يثق بو ػ : س

األصوليين( إف غلب على ظنو صحتو، ال الرواية عند بعضهم، والمختار جوازىا بغير ما يوىم 
السماع. ونحو: أف يقوؿ: ىذا خطي، فيجوز العمل بو ال الرواية، إال إذا سلطو عليها صريحاً أو 

ى غيره: إني سمعت الكتاب الفبلني من فبلف؛ فللمكتوب إليو بقرينة. ونحو: أف يكتب إل
العمل بو، إذا علم أو غلب على ظنو أنو خطو، ال الرواية؛ فبل يقوؿ: سمعتو، أو: حدثني، أو 

/: بل يقوؿ: أخبرني، واألحوط أف يقوؿ: رأيت 220نحوىما مما يوىم السماع. )الرازي(/
 العهدة. مكتوباً بخط ظننت أنو خط فبلف؛ ليخرج عن

)الثامنة(: اإلجازة، وىي قولو للموجود المعين: أجزت لك رواية الكتاب الفبلني، أو: ما صح 
 عندؾ أنو من مسموعاتي ومستجازاتي.

ومختار )أئمتنا، والجمهور(: جوازىا، خبلفاً )ألبي حنيفة، وغيره(، وجواز حدثني، وأخبرني 
، فأما أنب  أني فجائز باتفاؽ للعرؼ.إجازة مقيداً ال مطلقاً، ومنعهما قـو

وتجوز لجميع األمة الموجودين، وفي: أجزت لنسل فبلف، أو لمن يوجد من بني فبلف خبلؼ، 
واإلجماع على منع من يوجد مطلقاً. فأما إذا قاؿ: ىذا مسموعي ، فبل تجوز لو الرواية إذ لم 

 ُيَسلَّط عليها، ويجوز العمل.
رضاً، وىي: أف يقوؿ الشيخ ػ مشيراً إلى كتاب معين ومنها : المناولة في األصح، وقد تسمى ع



/ وحدث بو عني فنني قد سمعتو على فبلف، ولو أف يقوؿ: حدثني 221قد سمعو ػ: خذه /
 وأخبرني مناولة مقيداً ال مطلقًا.
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 فأما المناولة باليد فبل اعتبار بها مع التعيين والتسليط .
 والمردودة والمختلف فيها أربع:( فصل وطرؽ الرواية المقبولة 224)

فالمقبولة اثنتاف: )األولى(: أف يعلم قراءة شيخو لو أو قراءتو عليو، ويذكر ألفاظها ووقتها، 
 فيجوز لو العمل والرواية، وىي أقواىما.

 )والثانية(: أف يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزاف لو.
 ، أو يظن ذلك أو يشك فيو، فبل يجوزاف لو.والمردودة أف يعلم أنو ما سمع

والمختلف فيها: أف يظن السماع وال يعلمو، فبل يجوزاف لو عند )أبي طالب، وأبي حنيفة(. 
وعن )الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد(: يجوزاف. )اإلماـ، والحفيد(: يجوز العمل دونها 

/222./ 
**** 
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 [ باب القياس13]
 ر والمساواة. وأما في االصطبلح:ىو في اللغة: التقدي

فقياس الطرد: إلحاؽ فرع بأصل في حكمو؛ الشتراكهما في العلة في نظر المجتهد، وال يلـز 
المخطّئة زيادة القيد األخير، بخبلؼ المصوبة ؛ ألف قياسو صحيح عندىم وإف تبين الغلط 

 والرجوع.
ا في علة الحكم، كقوؿ وقياس العكس: تحصيل نقيض حكم األصل في الفرع؛ الفتراقهم

)أصحابنا، والحنفية(: َلمَّا وجب الصـو في االعتكاؼ بالنذر، وجب بغير نذر قياساً على 
الصبلة، فننها َلمَّا لم تجب فيو بالنذر لم تجب بغير نذر. وقبلو )الجمهور(، وىو المختار، 

 ورده )ابن زيد، وبعض األصوليين(.
مثل حكم األصل أو نقيضو في الفرع، الشتراكهما  فنف أريد جمعهما بحد واحد قيل: تحصيل

 في علة األصل أو الفتراقهما فيها.
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 ]أقساـ القياس وأحكامو[
/ موقعو إلى: )عقلي(، ومورده المسائل 223[ باعتبار /1( فصل وينقسم القياس ]225)

 العقلية. و)شرعي(، وىو المراد.
ما جمع الشروط المعتبرة اآلتية. و)فاسد(، وىو [ وباعتبار استعمالو إلى: )صحيح(، وىو 2]

 بخبلفو.
[ وباعتبار فائدتو إلى: )قطعي(، وىو: ما ُعِلَم أصلو وعلتو ووجودىا في الفرع، سواء كاف 3]

 الفرع أولى بالحكم من األصل أو مساوياً لو. و)ظني(، وىو بخبلفو.
ة الجامعة بين األصل والفرع،  [ وباعتبار جامعو إلى: )قياس علة(، وىو ما تذكر فيو العل4]

كقياس النبيذ على الخمر بجامع اإلسكار. )وقياس داللة(، وىو ما لم تذكر فيو، وإنما يجمع 
بينهما بما يبلزمها من: َخاصيٍَّة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة، أو حكم، كقياس 

بيها في األصل، وىو وجوب قطع الجماعة بواحد، على قتلها بو، بجامع االشتراؾ في أحد موج
 الدية عليهم. وإلى )قياس معنى(، وىو ما كاف جامعو مخيبلً . و)قياس شبٍو(، وىو بخبلفو.

/، 224[ وباعتبار ظهوره وخفائو إلى: )جلي(، وىو: ما كاف الحكم فيو أولى أو مساوياً /5]
ال يسمى المساوي مع القطع بنفي تأثير الفارؽ، كالضرب والتأفيف، والعبد واألمة، وقيل: 

 قياساً. و)خفي( وىو: بخبلفو.
 ( فصل والعقلي حجة في العقليات، عند )جمهور أئمتنا، والمعتزلة، وقدماء األشعرية(.226)
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واختلف في التعبد بالشرعي ، فعند )المنصور، وأبي الحسين، والشيخ، وحفيده، والقفاؿ(: 
والمتكلمين(: يجب سمعاً، والعقل مجوز فقط. يجب عقبلً وسمعاً. وعند )جمهور أئمتنا، 

)الظاىرية، والخوارج، والجاحظ، والنظاـ، واإلمامية، والجعفراف ، واإلسكافي ( : َيمتنع سمعاً. 
ثم اختلفوا ، فقيل: ألنو ال يوجد في السمع ما يدؿ عليو، وقيل: بل لوروده بنبطالو، وىو رأي 

السبلـ على ذلك، وىو غير صحيح. واختلفوا فيو )اإلمامية(، وادعوا إجماع العترة عليهم 
/: جائز، وىو رأي )الظاىرية، والخوارج(، وقيل: ممتنع، وىو رأي الباقين. 225عقبًل، فقيل /

ثم اختلفوا، فقيل: في شرعنا، وىو رأي )النظاـ(؛ ألف مبنى القياس على الجمع بين 
. وقيل: في كل شرع، وىو رأي  المتماثبلت، والفرؽ بين المختلفات، وشرعنا وارد بخبلفو



)اإلمامية(؛ ألف األحكاـ الشرعية ال تُػْعَرؼ بالعقل، وألف طريقو الظن، وىو يحتمل الخطأ، 
 ولخفائو وإغناء النصوص عنو .

( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وأدلة التعبد بو من السمع قطعية، إذ ال يثبت مثلو إال 227)
ه، وغيرىم(: بل ظنية، وإثبات القطعي العملي بالظني بقاطع. )أبو الحسين، والشيخ، وحفيد

جائز. ويلزمهم مثلو في كل قطعي عملي. والتحقيق: أف الخبلؼ في اعتقاد كونو حجة، وىو 
 /.226أي اعتقاد كونو حجَّة علمي، فبل يثبت إال بقاطع /

 وال يفسق منكره، خبلفاً )للباقبلني(، إذ ال دليل؛ وإف قطع بخطئو.
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المختار وفاقاً )للقاضي، وابن علية، وابن سريج(: أنو مأمور بو. )الشيخ(: إف أريد أف اهلل و 
تعالى بعثنا على فعلو فهو كذلك، وإف أريد أنو أمرنا بصيغة األمر فمحتمل . وأنو من أصوؿ 

و ال الفقو، خبلفاً )للجويني(.. ومن الدين مطلقاً خبلفاً )ألبي الهذيل(. )أبو علي(: واِجُبو من
 مندوبو.

 وقد يكوف واجباً على األعياف وعلى الكفاية، ومندوباً فيما يجوَّز حدوثو.
( فصل ويمتنع ثبوت كل األحكاـ الشرعية بو، ألدائو إلى الدور، أو التسلسل بخبلؼ 228)

 النص؛ وألف فيها ما ال يعقل معناه .
لتعليل . وليس في الشرع جمل ويجري عند )أئمتنا، والشافعية( في كل مسائل الفروع القابلة ل

غير المستثنى خبلفاً  -فيمتنع القياس عليها  -من األحكاـ ال يجوز قياـ دليل على عللها 
 )للحنفية(؛ فيجوز وإف لم ُيْضَطر إليو على األصح.

/ )لداود(، وفي الحدود، كنيجاب الحد على البلئط قياساً 227ويجوز في غير الجلي، خبلفاً /
ي الكفارات، كنيجاب الكفارة على المفطر باألكل في رمضاف، قياساً على على الزاني. وف

المفطر بالجماع. وفي الرخص، كالفطر في سفر المعصية، قياساً على سفر الطاعة. وفي 
المقادير، كتقدير نصاب الخضراوات ونحوىا بمائتي درىم، قياساً على أمواؿ التجارة. وثبوت 

ياس، ال باالستدالؿ على موضع الحكم بحذؼ الفوارؽ حكم الفرع في ىذه األربعة بالق
 الملغاة، خبلفاً )للحنفية( .

 وفيما ليس الَفْرع فيو أولى بالحكم، خبلفاً )للقاساني ، والنهرواني ( .

(1/238) 

 



وفي األسباب، وفاقاً )ألكثر الشافعية(، وخبلفاً )للحنفية(، وىي العلل، كقياس اللواط على 
، واألظهر أف الخبلؼ في الشروط الزنى في كونو سبب اً لوجوب الحد بجامع اإليبلج المحـر
 والموانع كذلك .

/ الحيض والنفاس والحمل وأكثرىا. وفي النفي 228ويمتنع في العادي الَخلقي، كأقل /
 األصلي خبلؼ يأتي إف شاء اهلل تعالى .

اً ال يكفي في تعدية ( فصل )أئمتنا، والجمهور(: والنص على علة الحكم فعبًل أو ترك229)
الحكم بها إلى غير المحل المنصوص عليو، من دوف ورود التعبد بالقياس. )أبو الحسين، 

وبعض الفقهاء، والظاىرية(: يكفي النص عليها فيهما وإف لم يرد التعبد بو. )المنصور، وأبو عبد 
ف كاف في الترؾ لم اهلل، وغيرىما(: إف كاف النص عليها في الفعل ُأشترط ورود التعبد بو، وإ

يشترط ذلك. وفرع )أبو عبد اهلل، وغيره( على ذلك منع التوبة من بعض المعاصي دوف بعض. 
)المؤيد باهلل، والنظاـ، وأبو ىاشم، والكرخي(: إلحاؽ ما وجدت فيو العلة بمحل النص ليس 

 قياساً، بل بطريق عمـو اللفظ؛ ألنو كالمنصوص عليو.
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 شروطها[]أركاف القياس و 
/: األصل، وحكمو، والفرع، والعلة. فأما حكم الفرع، فهو 229( فصل وأركانو أربعة /230)

 ثمرة القياس، فلو جعل ركناً فيو لتوقف على نفسو.
فاألصل، لغة: ما تفّرع عليو غيره. واختلف فيو اصطبلحاً، فعند األصوليين والفقهاء: أنو محل 

منصور، والشيخ، والمتكلموف(: بل دليلو. وقيل: حكمو ، الحكم المشّبو بو . )أبو طالب، وال
وقيل: العلة الثابتة في محل الوفاؽ . )أبو الحسين(: وإذا كاف األصل ما يبنى عليو غيره فبل 

 بُػْعَد في الجميع.
والحكم، لغة: المنع. واصطبلحاً: ما أثرت فيو العلة. ويسمى في األصل معلبًل، وأما قولهم: 

 معلواًل. فوىم، وقد يسمى محل حكم األصل: معلبلً بواسطة حكمو.ويسمى في الفرع 
 ( فصل وشروط حكم األصل الصحيحة خمسة:131)

 األوؿ: ثبوتو، فبل يقاس على أصل منسوخ لزواؿ اعتبار الجامع، خبلفاً لشذوذ.
تفاقاً. / امتنع إثبات األحكاـ العقلية واألسماء اللغوية بو ا230الثاني: كونو )شرعياً(، ومن ثم /

)فرعياً( ومن ثم امتنع إثبات أصوؿ الشرائع بو اتفاقاً، كصبلة سادسة ولو تابعة لغيرىا، خبلفاً 
)للناصر والحنفية(؛ )َعَملياً( قطعياً أو ظنياً اتفاقاً، أو علمياً مع القطع بو وبعلتو وبوجودىا في 



ة( بناء على أنو حينئذ قطعي، الفرع عند )القاسم، والهادي، والناصر، وقدماء المعتزلة، واألشعري
ولذلك أثبتوا التكفير والتفسيق بو ، خبلفاً )للمؤيد، وأبي ىاشم، والمبلحمية، والمتأخرين(، 

بناء على أنو ظني، ولذلك منعوا إثباتهما بو . وفي إثبات األحكاـ العقلية بقياس عقلي، 
 واألسماء اللغوية بقياس لغوي، خبلؼ تقدـ.
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بوتو بطريق غير القياس، خبلفاً )ألبي عبد اهلل، والحنابلة(، لعدـ فائدة ذكر الوسط مع الثالث: ث
 / العلة، وفساد القياس مع تعددىا.231اتحاد /

 الرابع: كوف دليل حكمو غير شامل لحكم الفرع.
ما الخامس: كونو قاببلً للتعليل، فبل يقاس على ما ُعدؿ بو عن سننو، وىو ثبلثة أنواع: )األوؿ(: 
ال تُػْعَرؼ علتو، ويُػَعبَّر عنو بالتعبد، نحو كوف الصلوات خمساً، وتعيين عدد ركعاتها وسجداتها 

، وصفات مناسك الحج ووقتو وموضعو، وتفصيل ُنُصب الزكاة،  وأوقاتها، ووقت الصـو
وانحصار ِحلُّ النكاح في أربع، والطبلؽ في ثبلث، ويسمى: الخارج عن القياس، والسؤاؿ عن 

محظور، وفيو قاؿ )القاسم عليو السبلـ(: السؤاؿ باللميات في الشرعيات زندقة . علتو 
)الثاني(: ما لم يوجد لو نظير، وقد تعرؼ علتو كالقصر للمسافر، وقد ال تعرؼ كالقسامة، 

/ تخصيصو 232ويسمى مفقود النظير. )الثالث(: ما قصر حكمو على األصل، كما وَضح /
ببل إذف  -وسلم فقط، كنكاح تسع. )الهادي(: ومْنع من تخلف عنو للنبي صلى اهلل عليو وآلو 

عن أىلو، والنهي عن معاشرتو، أو مع غيره كاألربعة بدخوؿ المسجد جنباً، وبنو ىاشم  -
ومواليهم بتحريم الزكاة، أو بغيره فقط كخزيمة بالشهادة منفردًا، وأبي بردة بالتضحية بعناؽ، 

 ويسمى المخصوص عن القياس.
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( فصل وال يشترط عند )أئمتنا، والجمهور( بعد ثبوت حكم األصل وثبوت علتو بنحدى 232)
طرقها اآلتية دليل خاص على جواز القياس عليو، خبلفاً )للبتي ( ، وال اإلجماع على تعليلو أو 

 النص على عين علتو، خبلفاً )للمريسي(، وال كونو ثابتاً بالقوؿ دوف الفعل، خبلفاً )لبعض
الشافعية(، وال عدـ حصره بعدد مقدر، كػ )) خمس يقتلن في الحل والحـر (( ، وال القطع بو 

 على األصح.



( فصل واختلف في األصل المخالف لقياس األصوؿ ، فعند )أبي طالب، والحقيني ، 233)
والمنصور، وأبي جعفر، والشيخ، وحفيده، والشيخين، وبعض الفقهاء(: يقاس عليو مطلقاً. 

ؤيد، وغيره(: ال يقاس عليو مطلقاً )إذ المقيس كالمنصوص عليو، وعمومو باللفظ ال )الم
 بالقياس( .

وقيل: يقاس عليو في حاؿ دوف حاؿ. ثم اختلفوا، فقاؿ )ابن شجاع(: إف كاف ظنياً قيس على 
األصوؿ ال عليو، وإف كاف قطعياً قيس عليو؛ ألنو حينئذ أصل بنفسو. )القاضي، والرازي(: إف  

ف قطعياً قيس عليو، وإف كاف ظنياً فنف ثبتت علتو بنص أو تنبيو أو بنجماع استوى القياساف، كا
وإال قيس على األصوؿ. )اإلماـ، وأبو الحسين(: كذلك إال في الظني الذي ثبتت علَّْيتو بنص 

/ عندىما محل اجتهاد. )جمهور الحنفية(: يقاس على األصوؿ 234أو تنبيو أو بنجماع فهو /
ليو، إال أف َيرد معلبلً كخبر الهرة ، أو يقـو قاطع من إجماع أو غيره على كونو معلبًل؛ وإف ال ع

اختلف في تعيين علتو ، أو يكوف حكماً موافقاً لبعض األصوؿ مخالفاً لبعضها ، ويسموف 
 القياس عليو مع فقدىا : القياس على مواضع االستحساف.
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الشيء. واختلف فيو اصطبلحاً، فعند )األصوليين(: أنو المحل ( فصل والفرع لغة: أعلى 234)
 المشبَّو. )المتكلموف، والفقهاء(: بل حكمو، وال قائل بأنو الدليل، إذ ىو القياس.

 وشروطو الصحيحة أربعة:
)األوؿ(: مشاركتو ألصلو في عين العلة، كالشّْدة في النبيذ والخمر، أو في جنسها كالجناية في 

 والنػَّْفس. قصاص األطراؼ
)الثاني(: مماثلة حكمو لحكم أصلو في عينو، كقياس المثقَّل على المحدد في القصاص 

 / في النفس، أو في جنسو كقياس والية نكاح الصغيرة على والية مالها.235/
)الثالث(: أالَّ ينص على حكمو بموافق عاـ لهما ، ال خاص لجواز دليلين ، وال بمخالف إال 

 لتحرير النظر .
)الرابع(: أالَّ يتقدـ حكمو على حكم أصلو، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فأما 

 على جهة إلزاـ الخصم فيقبل.
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وال يشترط: مشاركُتو لؤلصل في تخفيف أو تغليظ مطلقاً. 235)

لة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم وقيل: يشترط مطلقاً. )ابن زيد، والحفيد، والغزالي(: إف كانت الع
يشترط ذلك، وإف كانت شبهية؛ فقاؿ )ابن زيد، والغزالي(: يشترط. وقاؿ )الحفيد(: موضع 



اجتهاد. وال ثبوُت حكمو بالنص جملة، خبلفاً )ألبي ىاشم(. وال كوف العلة فيو معلومة. وال 
./. وال انتفاء مخالفة مذىب صحابي، خ236عرضو على الكتاب والسنة /  بلفاً لقـو
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( فصل وكيفية إلحاقو باألصل، بأف يكوف حكمو فيو أولى منو، أو مساوياً كما مر، أو 236)
بنلغاء الفارؽ كما سيأتي إف شاء اهلل تعالى. واعتبر )ابن علية( شبو الصورة، و)الشافعي( شبو 

صلين مختلفين يشبو كل الحكم، ويسمى قياس علّْيَّة األشباه، وإنما يكوف في فرع واقع بين أ
منهما بوصف فيو فيلحق بأغلبهما شبهاً ، والمختار اعتبار الجامع المعتبر من حيث ىو ىو 

 بصرؼ النظر عن الشبو فيهما.
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 ]العلة والسبب والشرط والمانع وشروطها[
 ( فصل والعلة في أصل اللغة: الحالة والعذر، وما يتغير بو محل الحياة مع ألم.237)

 وفي عرفها: الباعث على الفعل أو الترؾ، واستعمالها في الباعث عليهما سواء في األصح.
وفي االصطبلح: الوصف المنوط بو الحكم الشرعي، وقد يعرؼ وجو حكمة تعليقو بها ، وقد 

ال تعرؼ ، ويسمى: باعثاً، وحامبًل، وداعياً، ومستدعياً، ومناطاً، ودليبًل، ومقتضياً، وموجباً 
ومؤثرًا، وذاتاً، وسبباً، وأمارًة، وجامعاً، ومحبًل، وُمْوِذناً، ومشعرًا، ومصلحًة، وحكمًة،  /،237/

 ووصفاً، ومضافاً إليو، وغير ذلك.
والمختار وفاقاً )لجمهور المعتزلة(: أنها باعثة على الحكم ال موجبة لو بذاتها ، كالعقلية خبلفاً 

لها موجبة، خبلفاً )البن زيد، وبعض الفقهاء(،  )لبعض المعتزلة، والفقهاء(، وال بجعل الشرع
 وال معرفة فقط، كالزواؿ خبلفاً )لجمهور األشعرية( ، ويمتنع تقدـ الحكم عليها.

والفرؽ بينها وبين العقلية بما ذكر ، وأنها قد تعلم قبل حكمها بخبلؼ العقلية، وأنو يجوز 
، وأف العقلية ال تتعدى، وفي كوف وقوفها على شرط مقارف أو متقدـ عليها، بخبلؼ العقلية 

 الشرعية ال تتعدى خبلؼ يأتي إف شاء اهلل تعالى.
 ( فصل والسبب لغة: ما يتوصل بو إلى غيره.238)

/ اْلُمَعرّْفة، كالزواؿ و:المعنى المقابل للمباشرة كحفر البئر، فهو 238واصطبلحاً: العبلمة /
العلة الباعثة كالزنا . ومستند العلة، كاليمين  سبب من الحافر مقابل لئلرداء والمردي مباشر. و:



، فهي سبب الكفارة، وعلتها الحنث ، ولكنو ال يُعقل إال بها. وعلة العلة، كالرمي، فهو  عند قـو
 سبب الموت، وعلتو الجرح.
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 وقد يكوف الوصف الواحد سبباً ألحكاـ، وعلة ألخر كالحيض .
 ( فصل والشرط لغة: العبلمة.239)
يْػُرَىا فيو، كاإلحصاف و  ٍِ اصطبلحاً: ما يقف عليو ُوُجوُد ِعلَّة الحكم، كالعقل في البيع، أو تَأِث

 في الرجم.
وينقسم باعتبار نفسو إلى: شرط في وجود العلة، كاألوؿ، و: شرط في تَْأثِيُرىا في الحكم،  

 كالثاني.
. ومن جهتنا كالطهارة في وباعتبار فاعلو إلى: ما يكوف من جهتو تعالى، كالقدرة في التكليف

 الصبلة.
/، وعادي كالغذاء في الحياة. وشرعي 239وباعتبار طريقو إلى: عقلي، كالحياة في العلم /

 شرطاً في الوجوب، كالحوؿ، أو في: الصحة، كاستقباؿ القبلة. أو في األداء كالَمْحَرـ للشابّة .
قلية، نحو رد الوديعة أو شرعيين،  وقد يكوف الشرط وحكمو عقليين، كالقدرة على التكاليف الع

كالطهارة في صحة الصبلة. أو الشرط عقلياً، والحكم شرعياً كالقدرة على التكاليف الشرعية. 
وال يكوف شرعياً والحكم عقلياً؛ خبلفاً )ألبي الحسين والشيخ، ومّثبله بشروط البيع في وقوع 

حد شرطاً في حكم واحد اتفاقاً،  الملك، وفيو نظر؛ ألنهما شرعياف . وقد يكوف الشرط الوا
 كاإلحصاف، وفي أحكاـ على األصح كالعقل.

( فصل والمانع لغة: الدافع. واصطبلحاً: الوصف الوجودي الظاىر المنضبط الدافع 240)
 للحكم أو السبب . وىو: قسماف:

/ تقتضي نقضو كأبوة النسب في منع القصاص 240مانع الحكم، وىو ما منع الحكم لحكمة /
مة، وىي أف األب سبب في وجود الولد، فبل يكوف الولد سبباً في عدمو، مع وجود سبب لحك

 القصاص، وىو القتل العمد العدواف.
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ومانع السبب، وىو ما منع السبب لحكمة تخل بحكمتو كدين اآلدمي عند من جعلو مانعاً 
ة وستر العرض مخلة للنصاب الذي ىو سبب وجوب الزكاة، فحكمة الدين وىي براءة الذم

 بحكمة النصاب، وىي سد ُخلة الفقير.
 ( فصل وقد أضيف إلى العلة ألفاظ وقع بسببها لبس، وفي بعضها خبلؼ.241)

 منها: محل العلة، وىو الشرط بعينو ، وقد يطلق على محل الحكم أصبلً كاف أو فرعاً.
الحكم عليو ػ من علة وسبب ومنها: ركن العلة، وىو مختلف فيو، فمن َجَعَل كلَّ وصف يتوقف 

/ أقواىا، ومن جعل أقواىا علة وباقيها غير علة 241وشرط ػ علًَّة ولم يفرؽ بينها أثبتو . وىو /
 لم يثبتو، ومبنى الخبلؼ على إثبات الفرؽ بين الثبلثة وعدمو، وسيأتي إف شاء اهلل تعالى.

اعثة عليو بخبلفهما. وتظهر ثمرتو وفائدتو : أف يضاؼ الحكم إلى العلة دونهما اتفاقاً؛ ألنها ب
 في كثير من صور الفروع.

ومنها: وصف العلة، وىو وصف يتبعها ال تكوف العلة علة مؤثرة في حكمها إال بو، كاليمين عند 
، فهي علة لوجوب الكفارة، لكنها موقوفة على وجود الحنث، فكاف الحنث كالصفة لها .  قـو

 وقد يطلق على الشرط .
 علة، ويطلق في مقابلة: شرطها .ومنها: ذات ال

( فصل والسر عند )الجمهور( في التمييز بين كل من العلة والسبب والشرط؛ لوقوعها 242)
/ بين العلة والشرط، 242معاً عبلمات لؤلحكاـ، وتوقفها عليها؛ فيصعب الفرؽ بينها، سيما /

 وخصوصاً إذا تعلقا بحكم واحد.
 .وقد فرؽ بينهما بفروؽ في بعضها نظر

 ( فصل والفرؽ بين العلة والسبب من وجوه:243)
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األوؿ: أف العلة ال يجب تكررىا في الحكم الواحد، كالزنا ، والسبب قد يجب تكرره فيو،  
 كاإلقرار بالزنا ، وقد ال يجب، كالزواؿ.

 الثاني: أنها تختص بمحل الحكم دوف غيره، كالسرقة ، والسبب قد يختص بو، كاإلقرار، وقد
 ال يختص بو، كالزواؿ.

الثالث: أنها مناسبة لو، كاإلسكار ، والسبب قد يكوف مناسباً، كحفر البئر للضماف ، وغير 
 مناسب، كاألوقات للصبلة .

الرابع: أنو ال يشترؾ فيها إال واشترؾ في حكمها عند من منع تخصيصها، بخبلؼ السبب، 



 فقد يشترؾ فيو وال يشترؾ في حكمو، كالزواؿ .
 / من وجوه:243( فصل والفرؽ بين العلة والشرط /244)

 األوؿ: أنها مناسبة لحكمها بخبلؼ الشرط، كالحرز، فليس كذلك .
 الثاني: أنها مؤثرة في الحكم دونو، لكنو يظهر تأثيرىا عنده كاإلحصاف.

الثالث: أف كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة، كالرجم، وليس كلما ترتب على العلة 
 على الشرط، كالجلد. ترتب

 ( فصل والفرؽ بين الشرط والسبب من وجوه ثبلثة:245)
 األوؿ: أف الشرط يلـز من عدمو عدـ الحكم، وال يلـز من وجوده وجوده، والسبب عكسو .

الثاني: أنو مختص بمحل الحكم، كاإلحصاف، أو في حكم المختص، كالحرز. بخبلؼ 
 السبب، كالزواؿ.

 مناسب للحكم في األغلب، والسبب بخبلفو.الثالث: أف الشرط غير 
 وال فرؽ بين الثبلثة عند األقل .
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 ]شروط العلة وبياف الخبلؼ فيها[
 ( فصل والشروط الصحيحة في العلة ستة:246)

 / دليلها شرعيًا.244)األوؿ(: كوف /
رة ، معلومة أو )الثاني(: كونها باعثة على الحكم ػ منصوصة كانت أو مستنبطة، متعدية أو قاص

مظنونة ػ فبل تكوف اسماً لغوياً، خبلفاً )للشافعية(؛ لتوقفو على المواضعة، والمصلحة والمفسدة 
 ال تتبعها؛ فهي طردية ، وال يكوف في أجزائها ما ال تأثير لو.

)الثالث(: كونها بعض أوصاؼ األصل ال كلها ، منصوصة كانت أو مستنبطة. وقيل: يجوز أف 
لها فيهما . )الكرخي، وأبو عبد اهلل(: وعلة منع ذلك أنو يؤدي إلى منع تعديتها؛ تكوف العلة ك

إذ ال يوجد في الفرع كل أوصاؼ األصل. )الحاكم، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ(: بل 
ألف بعض أوصاؼ األصل ال تأثير لو في الحكم . )اإلماـ(: لمجموعهما. )ابن زيد(: يجوز في 

بطة؛ ألف الشرع ىنا ُمَحكَّم على قضية العقل، فيجوز أف يكوف ذلك ىو المنصوصة ال المستن
 المصلحة أو أماراتها.

)الرابع(: أالَّ يكوف ثبوتها متأخراً عن حكم األصل، كتعليل والية األب على ولده الصغير الذي 



 / بالجنوف، لثبوتها قبلو.245ُجنَّ /
 )الخامس(: أالّ تخالف نصاً وال إجماعاً.
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)السادس(: تعدي المقيس عليها، فبل تكوف المحل وال جزءاً منو اتفاقاً؛ لتعذر اإللحاؽ، 
بخبلؼ القاصرة، وتسمى: الواقفة والزَِّمَنة، واختلف فيها، فعند )اإلماـ، والشيخ، والجمهور(: 

فاسدة أنها صحيحة مطلقاً، كتعليل تحريم الربا في النقدين بجوىريتهما . )جمهور الحنفية(: بل 
مطلقاً. )أبو طالب، والمنصور، والكرخي وأبو عبد اهلل(: إف كانت مستنبطة ففاسدة، وإف كانت 

 منصوصة أو مجمعاً عليها فصحيحة، إذ الشرع ىنا مَحكَّم على قضية العقل كما تقدـ.
 وفائدتها: معرفة الباعث ومنع اإللحاؽ.

للشافعية(: أف الحكم مضاؼ إليها بمعنى وعلى القوؿ بالقاصرة المستنَبطة.. فالمختار وفاقاً )
أنها باعثة عليو. )الحنفية(: بل مضاؼ إلى النص بمعنى أنو المعرؼ لو فُيَضاؼ إلى المنصوص 

 /، وىو لفظي.246دوف المستنَبط /
( فصل )أئمتنا، والجمهور( وال يشترط القطع بانتفاء معاِرضها، وال وجوب اّطرادىا 247)

م بثبوتها ، بل يجوز تخصيصها، وىو وجودىا في محل مع تخلف مطلقاً، وىو: ثبوت الحك
حكمها؛ ألنها أمارة، ويُػَعبّْر عنو مانعوه بنقض العلة وفسادىا. )القاضي، وأبو الحسين، وبعض 

الشافعية، والحنفية(: يشترط مطلقاً، كالعقلية . وتأولت )الحنفية( مسائل االستحساف بأنها 
مـو القياس، أو من عمـو القياس لكن مع جعلها جزءاً من أخرجت من عمـو الخطاب ال من ع

العلة . )بعض الشافعية(: يشترط في المنصوصة ال المستنبطة؛ لمانٍع أو عدـ شرط، وقيل: 
 عكسو كذلك ، وقيل: مطلقاً. )الحفيد(: يشترط في الشبهيَّة.
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كظن الزوج للحرية الدافع للرقػّْيَّة في ثم َتَخلُُّف الحكم قد يكوف لعلة أخرى دافعة لتأثيرىا فيو،  
ولد المملوكة المدلسة ، وقد يكوف لفقد األىلية، كقطع الصبي ، أو فقد محل العلة، كبيع 

 الميتة ، أو فقد شرطها، كسرقة نصاب من غير حرز.
/ مطلقاً، وقيل: يجب مطلقا، وقيل: إال في المستثنيات  247وال يجب االحتراز من النقض /

، ودفعو : يمنع وجود العلة في صورة النقض، أو فقد قيٍد من قيودىا المعتبرة، أو كالعرايا 



 ادعاء ثبوت الحكم، أو إظهار مانع من ثبوتو .
 والفرؽ بين العلة المخصََّصة والقاصرة واضح .

والمختار وفاقاً )للجمهور(: أف تعليل تخلف الحكم بالمانع عنو ال يتوقف على وجود المقتضي 
 لو.
( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وال يشترط انعكاسها، وىو انتفاء الحكم النتفائها، بل 248)

يجوز ثبوتو مع أخرى تخُلفها ، وقيل: يشترط فيها ذلك، ومبَنى الخبلؼ على جواز تعليل 
 الحكم الواحد بعلتين فصاعداً على البدؿ، و:على منع ذلك.

 وفي اشتراط ذلك في العقلية، خبلؼ.
ليلو بعلتين فصاعداً مجتمعتين، فقيل: يجوز مطلقاً. )اإلماـ، والجويني، واختلف في تع

والغزالي(: يمتنع مطلقاً. والمختار وفاقاً )لبعض األشعرية(: جوازه في المنصوصتين ال 
/ إال إذا كانت إحداىما مؤثرة أو 248المستنبطتين، وقيل عكسو. )الحفيد(: يجوز مطلقاً /

 مناسبة واألخرى شبهية.
 توجد مترتبة ودفعة . وقد

واتفق القائلوف بالجواز على أنها إذا ترتبت ثبت الحكم بأوَّلها، واختلفوا إذا ثبتت دفعة، 
فالمختار: كل واحدة علة، كما لو انفردت، وقيل جزء، وقيل: واحدة ال بعينها. فأما العلل 

 العقلية فيمتنع اشتراكها في إيجاب حكم واحد.
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 ]خواص العلة[
( فصل وخواص العلة كثيرة، والفرؽ بينها وبين شروطها: أف الشروط معتبرة في تأثيرىا 249)

 في حكمها بخبلؼ الخاصة، فليست معتبرة فيو، وإنما ىي أمر يخصها في نفسها .
والفرؽ بينها وبين الماىية أف الماىية شاملة لكل المفردات المندرجة تحتها، بخبلؼ الخاصة، 

بعض. فمنها: كونها عقلية، وحكماً شرعياً على األصح، وثبوتية، ونفيية،  فهي في بعضها دوف
علة مستقلة، أو جزءًا، ولو في حكم ثبوتي، خبلفاً لبعض الفقهاء، وإضافية، والخبلؼ فيها  

/، ومركبة من الحقيقية واإلضافيَّة والنفّيية، ومفردة، ومركبة، على 249كالنفيّية، وحقيقية /
على خمسة في األصح، وطاعة، ومعصية، وفعبلً للمكلف، ولغيره،  المختار، وإف زادت

 ودافعًة، ورافعة، وصالحًة لؤلمرين.
ومنها: صدور الحكم عنها، والقسمة العقلية تقتضي: صدور حكم واحد عن علة واحدة. 



وصدوره عن علتين فصاعدًا. وصدور حكمين فصاعداً عن علة واحدة، وصدور أحكاـ عن 
 علل.

ي القسم األوؿ، ومنو أكثر األحكاـ، وقد يكوف بغير شرط، وبشرط، وبشرطين، وال خبلؼ ف
 وبشروط.

 والثاني: مختلف فيو على أقواؿ تقدمت.
والثالث: قيل: ممتنع. والمختار: جوازه، إثباتاً كالسرقة للقطع والفسق، ونفياً كالحيض للصبلة 

، وغيرىما. فأما السبب كالغروب فيجوز اتفاقاً، وقد يكوف ذلك بغير شرط، وبشرط،  والصـو
 / في بعض أحكامها دوف بعض.250وبشرطين، وبشروط، وبشرط /

 والرابع: ظاىر. وقد يكوف كل أحكامها في محل واحد.
وقد يكوف بعضها في محل وبعضها في محل آخر، وقد يوجب بعضها الحكم في محلو، وفي 

 .المحل المتصل بمحلو، وفي المحل المنفصل عن محلو، كالحيض
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 ]أقساـ العلة وطرقها[
 ( فصل في أقساـ العلة وفي الطرؽ الصحيحة إلى إثباتها250)

 وىي تنقسم إلى: مؤثرة، ومناسبة، وشبهية، وطردية.
 فالمؤثرة: ما دؿ عليها السمع على مراتبو، وإف لم يظهر فيها مناسبة. وطرقها ثبلث:

ة صريحاً، فنف لم يحتمل غيرىا فقاطع في العليَّة، )األولى(: النص، وىو اللفظ الداؿ على العليَّ 
نحو: لعلة كذا، أو لسبب، أو لمؤثر، أو لموجب، أو ألجل، أو من أجل، أو ما أشبهها، وإف 

 احتمل غيرىا فظاىر فيها، نحو: لكذا، أو إف كاف أو بكذا، أو إذف، أو ما أشبهها.
ص في األصح، وىو اللفظ الداؿ على )الثانية(: تنبيو النص، ويسمى: اإليماء، وليس من الن

 /:251العلّية على وجو اإليماء، مع ذكر العلة وحكمها، وىو أربعة أقساـ/
األوؿ: ما يدخل فيو فاء التعقيب والتسبيب في كبلـ الشارع على العلة، وىو األقل، والحكم 

كثر، والعلة متقدـ عليها، نحو: )) فننو يحشر يـو القيامة ملبياً (( أو على الحكم وىو األ
[ ، أو ما 3متقدمة، والحكم حينئٍذ إمَّا: جواب شرط، نحو: ?وإَذا َحَلْلُتم فَاْصطَاُدوا?]المائدة:

[ . أو غير ذلك، كقولو صلى اهلل 38في معناه، نحو: ?َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعْوا?]المائدة:
و في كبلـ الراوي ، نحو: سهى عليو وآلو وسلم لبريرة: )) ملكت نفسك فاختاري (( ، أ

 فسجد، فقيهاً كاف أو غير فقيو، خبلفاً )ألبي حنيفة(.
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الثاني: ما اقترنت فيو العلة بحكم، لولم تكن ىي أو نظيرىا علًة لو لكاف ذكر الشارع لذلك 
في نهار  الحكم بعيدًا، فاقترانها: كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لؤلعرابي القائل: واقعت أىلي

 رمضاف: )) إعتق رقبة (( ، فكأنو قيل: إذا واقعت فكفّْر.
فنف تعددت أوصافها واحتمل أف يكوف علة الحكم مجموعها أو بعضها ثم اعتبر بعٌض وألغي 

/ بدليلي االعتبار واإللغاء؛ فتنقيح المناط، وتهذيبو، وتجريده، كقولو صلى اهلل عليو 252بعٌض /
: )) أينقص إذا جف (( ؟ قالوا: -قاؿ: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ جواباً لمن  -وآلو وسلم 

نعم، قاؿ: )) فبل إذاً (( . فوقف الحكم على العلة التي قّررىا. واقتراف نظيرىا: كقولو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم: )) أرأيت لو كاف على أبيك دين فقضيتو أكاف ينفعو؟ (( . جواباً للقائلة: إف 

ة وعليو فريضة الحج، أينفعو إف حججت عنو؟ وفيو تنبيو على األصل والفرع أبي أدركتو الوفا
: قولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم لعمر لما سألو عن -وفاقاً )للجمهور(  -والعلة. ومنو 

قبلة الصائم: )) أرأيت لو تمضمضت بماء أكاف ذلك مفسداً (( ؟ فقاؿ: ال، ليس ينقض. لما 
 مة اإلفساد، خبلفاً )لآلمدي(.توىم عمر من إفساد مقد

[ بعد 9الثالث: ما نهي فيو عما يمنع من وجود الواجب، كقولو تعالى: ?َوَذرُوا البَػْيَع?]الجمعة:
 األمر بالسعي.
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/، نحو: )) للراجل سهم وللفارس 253الرابع: ما فرؽ فيو بين حكمين بصفة مع ذكرىما /
اً من عمـو سابق، كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) سهماف (( ، أو ذكر أحدىما فقط منقطع

القاتل عمداً ال يرث (( بعد نزوؿ آية المواريث العامَّة، وكقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) ال 
يقِض القاضي وىو غضباف (( بعد تقدـ األمر بالقضاء مطلقاً. أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، 

عليو وآلو وسلم: )) إذا اختلف الجنساف فبيعوا كيف شئتم ((  أو استدراؾ، كقولو صلى اهلل
[ ?َوَلِكْن يُؤآِخذُُكْم 237[ و?إالَّ أْف يَػْعُفوَف?]البقر:222?َوالَ تَػْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَف?]البقرة:

 [ .89ِبَما َعقَّْدُتُم األْيَماِف?]المائدة:
 )فرع(

[ ، وعكسو  275?َوَأَحلَّ اللَُّو البَػْيَع? ]البقرة:فنف ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط، نحو: 
كالخمر حراـ، فقيل: كل منهما إيماء، بناًء على أنو اقتراف العلة بالحكم، وإف ُقدر أحدىما. 



وقيل: ليسا بنيماء، بناًء على أنو ال بد من ذكرىما معاً. والمختار وفاقاً )ألكثر المحققين(: أف 
؛ ألف ذكر علة الحكم كذكره الستلزامها إياه، كالحل لصحة /254األوؿ إيماء ال الثاني /

: -وفاقاً )للجمهور( -البيع؛ والعلة الثابتة باإليماء المناسَبة لحكمها معتبرة اتفاقاً، وال يشترط 
ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارىا ال يجوز تغييره، كالغضب ، فأما تعيينو من كونو لعينها أو لمعنى 

 يره بأنواع األدلة.تضمنتو فيجوز تغي
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)الثالثة(: اإلجماع، خبلفاً )للرازي(، كنجماعهم على أف الصغر علة والية الماؿ، فنف كاف ظنياً 
 فهي ظنية، أو قطعياً فهي قطعية وإف كاف مستنده أمارة. وأمَّا حجة اإلجماع فستأتي.

منضبطة الثابتة بمجرد مناسبتها ( فصل والمناسبة عند )أئمتنا، والمعتزلة( ىي: الظاىرة ال251)
 لحكمها عقبًل، لحصوؿ مصلحة أو دفع مفسدة كاإلسكار للتحريم.

 وعند )األشعرية(: المبلئمة ألفعاؿ العقبلء عادة.
وتسمى: تخريج المناط. فنف كانت خفيَّة أو غير منضبطة، اعتبر في الِعلّْية مبلزمها الذي ىو 

نضبطة ال يعرّْفاف الحكم؛ إذ ىما غيب، فبل يعرفاف / مظنتها؛ ألف الخفيَّة وغير الم255/
الغيب. والخفيَّة كالعمدية المناسبة للقصاص؛ إذ ىي قصد القلب، وىو أمر نفسي ال يدرؾ، 
فاعتبر مبلزمها وىو الفعل المخصوص المقضي عليو عرفاً بأنو عمد؛ كاستعماؿ الجارح في 

ناسبة للقصر. فاعتبر مبلزمها وىو السفر؛ المقتل؛ ألنو مظنتها. وغير المنضبطة كالمشقة الم
 ألنو مظنتها.

 والمناسبة معتبرة عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً )للمريسي، وأبي زيد، وأصحابو، والمراوزة(.
( فصل والمقصود من شرع الحكم جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، أو مجموعهما، وقد 252)

وقد يكوف الحصوؿ ونفيو متساويين، كحد يحصل ذلك يقيناً كالبيع، أو ظناً كالقصاص، 
 الخمر، وقد يكوف نفي الحصوؿ أرجح، كنكاح اآليسة لمصلحة التوالد .
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/ 256والتعليل باألولين إتفاؽ؛ إذ األوؿ متيقن، والثاني مظنوف. ومنع بعضهم التعليل /
ر( اعتباراً للمظنة، وإف بالثالث؛ الستواء الحصوؿ وعدمو، وبالرابع؛ لمرجوحيتو، وأثبتو )الجمهو 

انتفى الظن في بعض الجزئيات؛ كاعتبار السفر للقصر؛ ألنو مظنة المشقة، وإف انتفى ظنها في 



حق المِلك المترفّْو. فأمَّا لو كاف حصوؿ المقصود فائتاً قطعاً كلحوؽ النَّسب في تزويج مشرقٍي 
جارية اشتراىا بائعها ممن باعها  بمغربية علم عدـ تبلقيهما ، وكمعرفة فراغ الرحم في استبراء

إليو في المجلس . فالمختار وفاقاً )للجمهور(: منع التعليل بو؛ المتناع شرع الحكم مع القطع 
 بانتفاء حكمتو، خبلفاً )للحنفية(، وإيجاب االستبراء في الصورة الثانية تعّبد.

 لّي إقناعي.( فصل وينقسم المناسب باعتبار نفسو إلى: حقيقيٍّ عقلّي، وخيا253)
)فالحقيقي(: ما روعي فيو المصالح الدينية أو الدنيوية مع قوة مناسبتو، وكونها ال تزداد على  

 / البحث والتأمل إال وضوحاً. وأقسامو ثبلثة:257كثرة /
األوؿ: ما يقع في محل الضرورة، ويلقب بالضروري، وىو: ما روعي فيو المقاصد التي ال يقـو 

 ناسبتها في غاية الوضوح وأعلى المراتب، وىي قسماف:الدين إال بحفظها. وم
ضروري في أصلو؛ كالكليَّات الخمس المراعاة في كل شرع، وىي: حفظ الدين بقتل الكفار، 

 والنفس بالقصاص، والعقل بحد المسكر، والنسب بحد الزنا، والماؿ بحد السارؽ والمحارب.
يجوز اختبلؼ الشرائع في المكّمل وما ومكمّْل لو، كحد قليل المسكر، ومماثلة القصاص. و 

 بعده.
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والثاني: ما يقع في محل الحاجة، ويلقب بالحاجي، وىو: ما تدعو إليو الحاجة ال الضرورة، 
 ورتبتو دوف األوؿ، وىو قسماف:

أصلي، كالبيع واإلجارة، والقرض، وتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ونحوىا، وبعضها آَكد 
عض، فأما اإلجارة على تربية الطفل وشراء المطعـو والملبوس لو ولغيره، فقيل / من ب258/

ضرورتو أصلية، وقيل: ضرورتو حاجية؛ ألنَّها قد تكوف ضرورية، ومكمل لو، كوجوب رعاية 
الكفارة ومهر المثل في الصغيرة، فننو أشد إفضاء إلى دواـ النكاح، وإف كاف المقصود حاصبًل 

 بدونهما.
ما يقع في محل التحسين، ويُػَلقب بالعادي، وىو ما تدعو إليو رعاية محاسن العادات والثالث: 

 ال الضرورة وال الحاجة، ورتبتو دونهما، وىو قسماف:
ما ال يعارض القواعد المعتبرة، كتقييد النكاح بالشهادة، وسلب الرؽ أىليتها ، وترؾ القسم لو 

 من الغنائم.
مع استحسانو عادة معارض للقواعد؛ ألنو بيع الماؿ بالماؿ، وما يعارضها كشرع الكتابة، فهو 

 وال مكمل لو .



وقد تجتمع الثبلثة في وصف على رأي كالنفقة، وىي ضرورية للنفس، حاجيَّة للزوجات، 
 / لؤلقارب.259تحسينيَّة/
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ثم إذا حقق النظر  ل فيو مناسبة ُتمّيزه عن الطرد في أوؿ وىلة،  )والخيالي اإلقناعي(: ما تُػَتَخيَّ 
فيو ظهر عدمها حتى ال يزداد على كثرة البحث والتأمل إال تبلشياً، كتعليل تحريم بيع الميتة 

بالنجاسة، وقياس الكلب عليها بجامعها، فمناسبتها للتحريم فيها خيالية إقناعية، من جهة أف 
افاة، فمناسبة النجاسة نجاسة الشيء تناسب إذاللو، ومقابلتو بماٍؿ يناسب إعزازه، وبينهما من

للتحريم متخيلة، لكنها تضمحل مع التأمل؛ ألف معناىا كوف الصبلة معها غير مجزية، وال 
 مناسبة بينو وبين التحريم.

( فصل وينقسم باعتبار نظر الشارع، إلى: ما ُعِلَم اعتباره، وما علم إلغاؤه، وما لم يعلم 254)
 فيو واحد منهما.

 فاألوؿ أربعة أقساـ:
 /.260[ ما ُتؤثّْر عيُنو في عين الحكم، كتأثير عين المسكر في تحريم الخمر والنبيذ /1]
[ وما ُتؤثّْر عينو في جنس الحكم، كالتعليل بالصغر في قياس والية نكاح الصغيرة على والية 2]

 ما لها، فعين الصغر مؤثر في جنس حكم الوالية.
بالحرج في قياس اْلَحَضر حاؿ المطر على  [ وما يُؤثّْر جنسو في عين الحكم، كالتعليل3]

 السفر في الجمع، فجنس الحرج مؤثر في عين رخصة الجمع.
[ وما يُؤثّْر جنسو في جنس الحكم، كالتعليل بجناية العمد العدواف في قياس األطراؼ على 4]

 النفس في القصاص، فجنس الجناية مؤثر في جنس القصاص.
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عل ثبلث تطليقات لم يتخللهن رجعة ثبلثاً، دفعاً للتتابع في الطبلؽ ( فصل والثاني: كج255)
، بعد تقرير كونها واحدة. وتوريث المبتوتة في مرض الموت لئبل ترث ، وإيجاب صـو شهرين 
متتابعين ابتداًء على المجامع في نهار رمضاف، الذي يكوف الصـو أشق عليو من العتق. وترؾ 

/. ووضع الحديث للترغيب 161ف ترغيباً في الجهاد /حّي على خير العمل في األذا
والترىيب. والكفر إلسقاط المظالم، أو لنحو ذلك، وقطع أذف المؤذي أو شفتيو أو أنفو. أو 



الضرب بالتهمة إلخراج السرقة. َفِجْنُس الزجر، والترغيب والترىيب، والسعي في براءة الذمة، 
تمنع من اعتباره  -دليل القاطع ػ وىو اإلجماع وحفظ العرض والماؿ معتبٌر، لكن مصادمة ال

 ىاىنا.
( فصل والثالث: المناسب المرسل، ويسمى: القياس المرسل، واالستدالؿ المرسل، 256)

والمصلحة المرسلة، وىو ضرب من االجتهاد. وقبلو: )المالكية( مطلقاً، فأفرطوا ووقعوا في 
ردود، كقتل الثلث إلصبلح الثلثين. ورده: مخالفة النصوص، وخرجوا منو إلى القسم الثاني الم

)الباقبلني، وطائفة( مطلقاً، ففرطوا، ولزمهم خلو كثير من الوقائع عن األحكاـ. والمختار عند 
/: قبولو؛ إذا كانت المصلحة غير مصادَمة لنصوص الشارع ، مبلئمة 262)أئمتنا، والجمهور( /

 ن .لقواعد أصولو ، خالصة عن معارض ال أصل لها معيّ 
 واشترط الغزالي في قبولو كوف المصلحة ضروريّة، كلية، قطعية.
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وأمثلتو كثيرة، منها: قتل المسلم المترَّس بو، وعدـ قبوؿ توبة المبلحدة، )كالباطنية(، وتكبير 
)بعض أئمتنا( أربعاً في صبلة الجنازة اجتهاداً للتأليف، واجتهاده األصلي أنها خمس، وتقديم 

العامَّة كالجهاد على الخاصة كالقود، وتناوؿ سد الرمق عند تطبيق الجذاـ لؤلرض أو  المصلحة
لناحية يتعذر االنتقاؿ منها، وتحريم نكاح العاجز عن الوطء من تعصي لتركو، وىذه في محل 

 الضروريات.
 ومنها: فسخ امرأة المفقود، وفسخ من عقد لها وليَّاف َعْقُد أحدىما سابق، لكنو لم يعلم،

/ التربص من الضرر بها، 263واعتداد من انقطع حيضها ال لعارض معلـو باألشهر ، لما في /
 وأخذ نصف ماؿ المسلم لدفع من يأخذ كلو، وىذه في محل الحاجيات.

( فصل وتبطل المناسبة بمفسدة تلـز الحكم، راجحة على المصلحة، أو مساوية لها 257)
، كالص بلة في الدار المغصوبة؛ إذ ال مصلحة مع مفسدة زائدة على المختار فيهما، خبلفاً لقـو

 عليها أو مثلها.
والترجيح تفصيبلً يختلف باختبلؼ المسائل، وقد يرجح بطريق إجمالية، وىو أنو لو لم يقدر 

 رُجحاف المصلحة على المفسدة المعارضة لـز التَّعّبد بالحكم ال لمصلحة.
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يوىم المناسبة، ليس بمؤثٍر وال مناسب عقلي كالكيل والطهارة،  ( فصل والشََّبِهيَّة: وصف258)
فتتمّيز بالقيد األوؿ عن الطردية؛ لفقد إيهاـ المناسبة فيها ؛ إذ وجودىا كالعدـ. وبالثاني عن 

/، وىي مْنزلة بينها وبين الطردية ، 264المؤثرة. وبالثالث عن المناسبة؛ ألف مناسبتها عقلية /
جو، وتخالفو من آخر، ولذلك َصُعَب حدُّىا، وَدؽَّ الفرؽ بينها وبينهما تشبو كل منهما من و 

سيما بينها وبين الطردية، وإحالتو إلى الذوؽ أولى. وىي فوقها ودوف المناسبة. وال يصار إليها 
مع إمكاف المؤثرة والمناسبة إجماعاً، فنف تعذرتا صح التعليل بها عند: )أئمتنا، والجمهور(، 

ي زيد، وأصحابو، والباقبلني، وبعض الشافعية(. وسميت: شبهية؛ ألف ما فيها من خبلفاً: )ألب
ـَ مناسبتها لو عقبًل يقتضي عدـ ظن  إيهاـ المناسبة لحكمها يقتضي ظن اعتبارىا كالمناسبة، وَعَد

 اعتبارىا كالطردية، فاشتبو أمرىا.
اً ذاتياً كالمناسبة، وىو فاسد؛ والعتبار )الجمهور( لها توّىم بعضهم أف بينها وبين الطردية فرق

 ألنهما من جنس واحد وإنما افترقا لما في الشبهّية من إيهاـ المناسَبة.
 / أقساـ:265( فصل وطريق المناسبة والشبهيَّة االستنباط، وىو ثبلثة /259)

 )األوؿ(: المناسبة العقلية ويخص األولى. وإيهامها ويخص الثانية، وىي طريق معتبرة عند مثبتي
 العلل باالستنباط سيما األولى.
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)الثاني(: التقسيم والسبر، ويسمى: حجة اإلجماع، وذلك حيث ُيجمع على أف حكم األصل 
معلٌَّل من دوف تعيين علتو، ثم ُتْحَصر األوصاؼ التي يمكن أنها العلة ويبطل ما ال يصلح 

علة. ويكفي : بحثت فلم أجد.  بنحدى طرؽ اإلبطاؿ الثبلثة وستأتي؛ فيتعين الباقي لكونو
واألصل عدـ ما سواه. فنف بين المعترض وصفاً آخر لـز إبطالو ال انقطاع المستدؿ. والمجتهد 

 يرجع إلى ظنو.
فنف كاف اإلجماع قطعياً وعلم انحصارىا في أقساـ معّينة، وأف كلها باطلة إال واحد منها فهي 

 ظنية.قطعية، وإف كانت الثبلثة ظنية أو بعضها فهي 
/ السبر بالنفي واإلثبات، فهو: الحاصر، وإال فهو غير الحاصر ، وال يفيد 266وحيث يكوف /

 العلم.
فنف لم يكن إجماع على أف حكم األصل معلل، وكاف السبر غير حاصر؛ فعند )الجويني( أنو 

)اإلماـ(: ليس بطريق إلى كونها علة؛ ألنو غير مثمر للظن. )الباقبلني(: بل طريق إلثماره الظن. 
 محل اجتهاد. وال يسمى حينئذ حجة إجماع.



وطرؽ إبطاؿ ما عدا الباقي ثبلث: اإللغاء، وىو: أف يبّين المستدؿ ثبوت الحكم بالباقي دوف 
المبطل. وكوف المبطل طردياً، إما مطلقاً، كالطوؿ والقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم  

سبة المبطل. ويكفي المستدؿ قولو للمعترض: كالذكورة واألنوثة في العتق . وعدـ ظهور منا
بحثت فلم أجد مناسبة وال ما يوىمها فيما أبطلتو، فنف ادعى المعترض أف الباقي كذلك فليس 

 للمستدؿ بياف مناسبتو؛ ألنو انتقاؿ ، لكن يُرجح سبره بموافقتو للتعديَة.
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ثبوت الوصف، والعكس: انتفاؤه  / عند267)الثالث(: الطرد والعكس، فالطرد: ثبوت الحكم /
 عند انتفائو، كالحبلوة في العصير. وتسمى: الدوراف، والعلة: مدارًا، والحكم: دائرًا.

واختلف في داللتو على العليَّة بنفسو، فعند )أبي طالب، والمنصور، وجمهور المعتزلة، وبعض 
يرفي، والشيرازي، الشافعية(: أنو يدؿ عليها فيؤخذ بو في العقليات والشرعيات. )الص

والباقبلني(: ال يدؿ عليها، فبل يؤخذ بو فيهما. )اإلماـ، وجمهور األشعرية(: يدؿ عليها ظناً 
فيؤخذ بو في الشرعيات فقط. والمختار: قبولو فيهما، لكن مع زيادة قيٍد، وىو: أال يكوف ىناؾ 

 ما تعليق الحكم بو أولى.
مطلقاً في الفرع، كالنبيذ؛ فمبناه على  ( فصل وتحقيق المناط، إثبات علة األصل260)

مقدمتين: أوالىما: ثابتة بالسمع فقط، أو بو وباالستنباط، وذلك في األصل. والثانية: مدركة 
 /.268بنوع من النظر، وذلك في الفرع /

وتعيين المناط: تعلق الحكم بوصفين فصاعداً على البدؿ، ثم يعين أحدىما االجتهاد، كعلة 
 الربا .

فصل والطردّية: وصف ليس بمؤثر وال مناسب وال موىم للمناسبة، كقولهم في منع ( 261)
إزالة النجاسة بالخل: مائع ال تبنى القنطَرة على جنسو؛ فلم يرفع النجاسة كالزيت، وفي كوف 
مس الذكر ال ينقض الوضوء: طويل مجوؼ؛ فبل ينتقض الوضوء بلمسو كقصبة اليراع، ونحو 

 مناط، وتعطيل المناط، والطرد المهجور.ذلك. ويسمى: إلغاء ال
ويحمل ما ذكره )الهادي عليو السبلـ( في كتاب )القياس( وغيره من قدماء األئمة من ذـ 

 القياس وأىلو على الطرد ونحوه.
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وردىا )أئمتنا، والجمهور( مطلقاً؛ ألف التحليل بها مجازفة، وقبلها )بعض الحنفية( مطلقاً مع 
الكرخي( في الجدؿ ال العمل، وقيل: ال تقبل علة مستقلَّة، بل جزء علة لدفع اطرادىا، و)

 النقض
/ اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو شبهيَّة، بعد ثبوتها بنحدى 269( فصل ودليل /262)

طرقها المتقدمة؛ أنَّو ال بد لكل حكم تعبدي من علة وجوباً عند )أئمتنا، والمعتزلة( ، وعادة 
 ية(، والنصوص غير وافية، فوجب العمل بها .عند )األشعر 

وإذا كاف طريقها المناسبة العقلية، سمي: قياس اإلخالة، أو إيهامها سمي: قياس الَشَبو، أو 
 التقسيم والسبر سمي: قياس السبر، أو الطرد والعكس سمي: قياس االطراد.
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 ]الطرؽ الفاسدة إلثبات العلة[
ة في إثبات العلة ست، وىي: قولهم: الدليل على ىذه العلة ( فصل والطرؽ الفاسد263)

اطرادىا في مَعلَّبلتها. أو َعِجَز الخصم عن إبطالها . أو ما ذكرتو تعدية، واعتبار لحكم الفرع 
[ . 2باألصل، فيجب قبولو؛ الندراجو تحت قولو تعالى: ?فَاْعَتِبُروا يَا أوِلي األْبَصاِر?]الحشر:

/، أو  270بلمتها عن علة تعارضها. أو مجاورتها للحكم دوف غيرىا /أو يدؿ على صحتها س
 كونها مسلمة بين الخصمين.

 ( فصل ومفسدات العلة: قطعيَّة وظنية.264)
فالقطعية: قد تكوف من جهة األصل؛ بأف تنتزع من أصل غير قابل للتعليل، أو منسوخ، أو 

 ثابٍت بقياس.
ثابتة فيو، أو يكوف حكمو في قياس الطرد مخالفاً  ومن جهة الفرع؛ بأف تكوف علة األصل غير

 لحكم أصلو مطلقاً، أو بزيادة أو نقصاف فيو.
أو من جهة طريقها؛ بأف يكوف إثباتها ال بدليل شرعي، بل بمجرد التحكم، أو بدليل عقلي، أو 

 يكوف األصل الذي استنبطت منو معاَرضاً بقاطع.
ألصوؿ بو ، كقياس العمل بالقياس وخبر الواحد ومن جهة مخالفة وضع القياس، وىي إثبات ا

 على الشهادة، ويسمَّى: فساد االعتبار.
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والظنية: كتخصيصها، أو تخصيص العاـ بها عند مانعهما، أو معارضتها بأخرى تدؿ على نقيض 
، أو / عند من ال يراه طريقاً إلى إثباتها271حكمها عند المصّوبة، أو إثباتها بالطرد والعكس /

بخبر الواحد عند مشترط القطع بأصلها، أو مخالفتها مذىب الصحابي عند مانعو، أو كوف 
محل القياس فيها الكفارات والحدود عند مانعو فيهما، أو كوف وجودىا في الفرع مظنوناً عند 
مشترط القطع بوجودىا فيو، أو كونها شبهيَّة عند مانعها، ونحو ذلك من االختبلفات الجارية 

 أقيسة مسائل االجتهاد. في
واختلف في فحوى الخطاب، وما في معنى األصل، واالستحساف، ىل ىي قياس أـ ال؟ وقد 

 سبق ذلك الخبلؼ في األولين .
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 ]االستحساف[
( فصل واالستحساف في أصل اللغة: اعتقاد حسن الشيء. وفي عرفها: االستحبلء. 265)

/، ونفاه: 272متنا، والحنفية، والبصرية، والحنابلة( /واختلف فيو اصطبلحاً، فأثبتو: )أئ
)الشافعية، واألشعرية، والمريسي(، وبالغوا في إنكاره، وشنعوا على )الحنفية(، حتى قاؿ 

 )الشافعي(: )) من استحسن فقد شّرع ((.
وليس الخبلؼ في االستحساف بمعنى: فعل الواجب أو األولى، وال في: إطبلؽ لفظو إتفاقاً، 

بمعنى: ما تميل إليو النفس، وال: اتباع األضعف مع وجود األقوى على األصح، وإنما ىو وال 
 في أمر وراء ذلك.

واختلف في حده، فعند: )أبي طالب، والمنصور، والكرخي، وأبي عبد اهلل(: أنو العدوؿ بحكم 
ة(: العدوؿ المسألة عن حكم نظائرىا، إلى خبلفو لوجو أقوى من األوؿ. )المؤيَّد، وبعض الحنفي

عن موجب قياٍس إلى قياٍس أقوى. )اإلماـ، وأبو الحسين، والحفيد، وغيرىم(: ترؾ وجو من 
وجوه االجتهاد غير شامل شموؿ األلفاظ، لوجٍو أقوى من المتروؾ يكوف في حكم الطارئ 

/ منها، 273عليو. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منو، وقيل: ىو ترؾ طريقة إلى أقوى /
ع في الجميع. وقيل: ىو: العدوؿ عن حكم الدليل إلى العادة، لمصلحة الناس، كدخوؿ وال نزا 

الحماـ ، ورُّد بأنها إف كانت حقاً فقد قاـ دليلها وإال ردت. وقيل: دليل ينقدح في نفس 
 المجتهد تقصر عبارتو عنو، ورُد بأنو إف تحقق فمعتبٌر، وإال فليس بمعتبر.
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للجمهور(: أنو ال يتحقق استحساف بمختلف فيو؛ ألف الخبلؼ إف عاد إلى والمختار وفاقاً )
اللفظ فبل مشاحة في العبارة بعد صحة المعنى من غير إيهاـ، وإف عاد إلى المعنى فرجوعو إلى 

الترجيح بين األدلة الشرعية، وىو متفق عليو، لكن ال بد من دليلين: معدوٍؿ عنو مرجوح، 
 ومرجوع إليو راجح .
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 ]االعتراضات[
( فصل واالعتراضات الواردة على قياس العلة ترجع إلى: منع، أو معارضة، وإال لم تقبل، 266)

 وال يجب معرفتها على المجتهد، ولذلك لم يتعرض لذكرىا بعض األصوليين وىي عشرة:
تد فهو / يكوف في األصل، إمَّا بمنع كونو معلبًل، نحو: النبيذ مش274األوؿ: المنع، وقد /

حراـ كالخمر، فيمنع المعترض كوف الخمر معلبًل. أو بمنع حكمو، وال ينقطع المستدؿ بمجرده 
على األصح، نحو: السرجين نجس فبل يباع، كالكلب، فيمنع كوف الكلب ال يباع. أو بمنع 

، فيجري فيو الربا كالُبر، فيمنع كوف البر مطعوماً مثبًل. أو  بمنع  وجود علتو، نحو: الماء مطعـو
كونها علة وإف وجدت فيو كالسفرجل، وإف سلم أنو مطعـو كالبر، فبل ُيَسلَّم أف الطعم علة 

 الربا.
وقد يكوف في الفرع بمنع وجود علة األصل فيو، نحو ُأَسلّْم أف الطعم علة الربا في البر وأمنع 

 وجودىا في الماء، وعلى المستدؿ إثباتها بنحدى طرقها المتقدمة.
األصل والفرع معاً، بمنع وجودىا فيهما، كقولهم في الكلب: يغسل اإلناء من  وقد يكوف في

 / فيهما.275ولوغو سبعاً، فبل يطهر جلده بالدباغ كالخْنزير، فيمنع العلة /
الثاني: المطالبة بتصحيح العلة، وىو من أقوى االعتراضات، وجوابو بنثباتها بنحدى طرقها، ولم 

الواجب على المستدؿ في االجتهاد والمناظرة تصحيح علتو قبل أف  يعده )الباقبلني( منها؛ ألف
يطالب بذلك؛ إذ ال يكوف آتياً بصورة القياس إالَّ بعد تصحيحها، فنف سكت عنو فهو مقصر. 

 والمختار وفاقاً )للغزالي(: أنو كذلك في االجتهاد ال الجدؿ.
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النصوص واألصوؿ من األوصاؼ المعلق  الثالث: فساد الوضع واالعتبار، فاألوؿ: ما خالف
عليها ضد الحكم، كتعليل نجاسة سور السبع بأنو: سبع ذو ناب، فكاف سوره نجساً كالكلب، 



فيقاؿ: السبعية علٌة للطهارة بالنص، فبل يعلق عليها ضد حكمها، وكتعليل سقوط الكفارة في 
دة، فيقاؿ: األصوؿ توجب تغليظ قتل العمد عن العامد بأنو: معنى يوجب القتل وال يوجبها كالر 

 /؛ ألنو ضد مقتضاىا.276الحكم للعمدية فبل يتعلق بها التخفيف /
والثاني: ما حمل فيو الحكم على حكم يخالفو، وقد يكوف بمخالفة النص، كتعليل تعليق 
ة الطبلؽ بالنساء بأنو عدد تتعلق بو البينونة، فاعتبر بهنَّ كالعدة، فيقاؿ: اعتبار فاسد لمخالف

 النص، وىو الطبلؽ بالرجاؿ.
وقد يكوف بمخالفة األصوؿ، كاعتبار القليل بالكبير، كقياس قليل النجاسة على كثيرىا، 

والصغير بالكثير، كنيجاب الزكاة في ماؿ الصغير، قياساً على الكبير، والحي بالميت، كرفع 
دؿ، كقياس وجوب المضمضة على الحي قياساً على الميت في غسلو، والمبدؿ عنو بالب

الوضوء على التيمم في وجوب النية، والكافر بالمسلم، كقياس الرقبة الكافرة على المسلمة في 
صحة الكفارة بها، والغني بالفقير، كنيجاب الجزَية على الذمي الفقير قياساً على الغني، والمرأة 

 بالرجل، كقتلها بالردة قياساً عليو.
 / الفقهاء من فَساد االعتبار لمخالفتها األصوؿ.277فهذه الوجوه السبعة عدىا كثير من /

والمختار: اعتبار الجامع المعتبر، فمتى وجد لزمو الحكم واإل فبل، من غير التفات إلى ىذه 
 الوجوه، وجوابُهما : بالطعن في النص أو تأويلو، ومنع مخالفة األصوؿ.
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دؿ علة مع بقاء النّْزاع في الحكم، كما إذا الرابع: القوؿ بالموجب، وىو: تسليم ما جعلو المست
استدؿ على وجوب الزكاة في الخيل بأنها حيواف يسابق عليو، فيجب فيو الزكاة كاإلبل، فيقاؿ 

 بموجب العلة مع منع وجوب الزكاة فيها.
والمختار وفاقاً للمحققين: أنو اعتراض صحيح مبطل للعلة؛ النقطاع المتمَسك بها في محل 

 بأف موجبها محل النّْزاع.النّْزاع، 
الخامس: النقض، وىو: وجود العلة في محل، مع تخلف حكمها منصوصة كانت أو مستنبطة، 

 وقد تقدـ مفصبًل.
/ معنى ال لفظاً عند 278السادس: الكسر، وىو: تأخر حكم العلة عنها في فرع يقـو فيو /

في حكمها، وأف المؤثر ما عداه، المعترض، بأف يرفع وصفاً من أوصافها؛ لظنو أنو ال تأثير لو 
أو يبِدلو بوصف في معناه، ثم يكسر العلة بعدىما. فاألوؿ: نحو: أف يستدؿ على وجوب تعيين 

النية في صـو رمضاف بأنو: َصْوـٌ مفروض فيفتقر إلى تعيينها، كالقضاء، فيظن المعترض أنو ال 



تبره، ثم يكسرىا بالحجج، فننو ال تأثير لَصْوـٌ في ثبوت الحكم، وأف المؤثر ما عداه، فبل يع
 يجب فيو التعيين.

والثاني: نحو: أف يستدؿ على منع بيع ما لم يره المشتري بأنو: َمِبْيٌع مجهوؿ الصفة عند العاقد 
حالة العقد فبل يصح، فيظن المعترض أنو ال تأثير ِلَمِبْيع في الحكم؛ فيبدلو بمعقوٍد عليو، ثم 

 ناكح، فهو صحيح مع أنها مجهولة الصفة.يكسرىا بنكاح من لم يرىا ال
 وجوابو ببياف تأثير ما رفع أو أبدؿ. ولم يعده بعض الخراسانيين في االعتراضات.

/: أف النقض يَرد على جميع العلة، والكسر يرد على بعضها 279والفرؽ بين النقض والكسر /
 بعد إسقاط بعض؛ برفعو أو تبديلو.
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 ربعة أقساـ:السابع: القلب، وىو أ
األوؿ: قلب التصريح، وىو: أف يذكر المستدؿ علًة للحكم، فَػيُػَعلّْق عليها المعترض نقيَضو، 

/ يستدؿ على اشتراط الصـو في آف 280فبل يكوف أحدىما أولى من اآلخر، نحو أف /
االعتكاؼ؛ بأنو لبث في مكاٍف مخصوص، فشرطو اقتراف معنى بو كالوقوؼ بعرفة، فيقاؿ: لبث 

 مكاف مخصوص، فلم يكن الصـو شرطاً فيو كالوقوؼ بعرفة.في 
الثاني: قلب اإليهاـ، وقد يكوف من غير تسوية، نحو: أف يستدؿ على أنو ال يثنى الركوع في 

صبلة الخسوؼ بأنها: صبلة ُشرع فيها الجماعة، فبل يثنى فيها الركوع في ركعة واحدة، كصبلة 
ة، فجاز أف تختص بزيادة، كصبلة العيدين. ومع العيدين؛ فيقاؿ: صبلة شرع فيها الجماع

التسوية نحو أف يستدؿ عل نفوذ طبلؽ المكره، بأنو: مكلف قاصد إلى الطبلؽ، فأشبو 
 المختار، فيقاؿ: مكلف قاصد إلى الطبلؽ، فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار.

الذمي بأنو إنما صح الثالث: جعل المعلل علًة، والعلة معلبًل، نحو: أف يستدؿ على صحة ظهار 
 ظهاره ألنو صح طبلقو، كالمسلم فيقاؿ: المسلم إنما صح طبلقو ألنو صح ظهاره.

الرابع: قلب التقديم والتأخير، نحو: أف يستدؿ على أف المتيمم إذا رأى الماء وىو في أثناء 
استعمالو، كما لو صبلتو ال يلزمو استعمالو؛ بأنو: ُمَتيمٌم رأى الماء بعد تلبسو بالصبلة، فبل يلزمو 

رآه بعد فراغها؛ فيقاؿ: متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمتو، فأشبو من رآه قبل الدخوؿ 
 فيها.

 وإنما يرد القلب على العلة الشبهيَّة ال المؤثرة وال المناسبة، والمختار أنو مفسد للعلة.
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ما ال يقدح فقده في ثبوت /، وىو أف يذكر في أوصاؼ العلة 281الثامن: عدـ التأثير /
الحكم، وقد يكوف حشوًا، نحو: أف يستدؿ على تحريم األمة الكتابية بأنها: مملوكة كافرة، فبل 

يحل للمسلم نكاحها؛ كالمملوكة المجوسيَّة، فذكر المملوكة في األصل حشو؛ ألف الحرة 
من نقض العلة  المجوسية كذلك، فالتمجس مستقل في التأثير في التحريم. وقد يكوف مانعاً 

ببعض الفروع، وإف لم يقدح فقده في إثبات حكم األصل، ويسميو المتكلموف: االحتراز 
بمجرد دفع اإللزاـ، نحو أف يستدؿ على اعتبار العدد في االستجمار باألحجار؛ بأنو طاعة 

معصية  تتعلق باألحجار لم تتقدمها معصية، فاعُتبر فيها العدد كرمي الجمار. فيقاؿ: لم تتقدمها
ال تأثير لو في حكم األصل؛ ألف رمي الجمار يعتبر فيو العدد إجماعاً، سواء تقدمتو طاعة أو 

/ النتقضت العلة في الفرع برجم الزاني، فننو طاعة تتعلق 282معصية، لكنو لو أسقط /
 باألحجار، وال يعتبر فيو العدد.

بعض الوصف ال يؤثر في عدـ  وإف اشتركا في كوف سقوط -والفرؽ بين الكسر وعدـ التأثير 
ثبوت قلب الحكم ػ : أف المسقط في الكسر جزء من علة حكم األصل لو تأثير فيو، بخبلؼ 
المسقط في عدـ التأثير، فليس بجزء منها مؤثر فيو، وإنما يذكر حشواً لئبل تنتقض العلة بفرع 

 فعية(.توجد فيو دوف الحكم. وىو مفسد وفاقاً )للجمهور(، خبلفاً )لبعض الشا
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التاسع: الفرؽ، وىو: إبداء معنًى في األصل فارٌؽ بينو وبين الفرع، نحو: أف يستدؿ على أف 
التكرار في مسح الرأس غير مسنوف، بأنو: مسح في طهارة، فبل يسن فيو التكرار كالمسح على 

فف، / القدـ؛ إلى مخ283الخف، فيفرؽ بأنو في األصل بدؿ عن حكم مغلظ، وىو: غسل /
فلذلك لم يسن فيو التكرار، بخبلؼ الفرع، فننو فيو ليس ببدؿ. واختلف في الفرؽ، فعند 
)الجمهور( أنو مقبوؿ مطلقاً، وقيل: ليس بمقبوؿ مطلقاً، والمختار: قبولو، إف أخرجو عن 

 المناسبة أو الشبو، وألحقو بالطرد وإال فبل.
خالفٍة، كمعارضة الكيل بالطعم أو العاشر: المعارضة، وقد تكوف بعلة أخرى في األصل م

القوت، وقد تكوف بقياس كامل نحو أف يستدؿ على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأنها: طهارة 
تراد للصبلة، فبل يصح بالخل، كالوضوء. فيعارض بأنها: عين تصح إزالتها بالماء، فتصح 

بنفساد ما عورض بو بأحد بالخل، كالطيب. والمختار وفاقاً )للجمهور(: قبولها. وجوابها 
 االعتراضات المتقدمة، أو بترجيح العلة عليو بما سيأتي.



فأما المعارضة بعلة أخرى موافقة فليست معارضًة، بل مناصرة؛ لجواز تعليل حكم واحد 
 / بعلتين فصاعدا284/

**** ًٍ 
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 [ باب االجتهاد والتقليد14]
 وصفة المفتي والمستفتي

 الوسع في تحصيل ما فيو َمَشقَّة. اإلجتهاد لغة: بذؿ
واختلف فيو اصطبلحاً، فعند )األكثر( أنو: بذؿ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي فرعي. 

)المنصور، وبعض المعتزلة(: بذؿ الوسع في تحصيل حكم شرعي فرعي ال من قبيل النصوص 
م المتلفات، وىو والظواىر. فيشمل ما لو أصل معين، وىو القياس، وما ال أصل لو معين، كِقيَ 

 بالحد األوؿ أعم منو بالثاني. )الكرخي(: ما ال أصل لو معين، وىو أخص من الثاني.
)الشافعي(: واالجتهاد والقياس بمعنى واحد. )أئمتنا، والجمهور(: بل االجتهاد جنس والقياس 

 نوعو. والخبلؼ في تسميتو ديناً كالخبلؼ المتقدـ في القياس.
/، 285في أمٍر ما. واصطبلحاً: ما يتوصل بو إلى حكم شرعي فرعي ظني/ والرأي لغة: ما يُػَرى

 فيشمل القياس واالجتهاد، وقد يستعمل في الحكم.
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 ]المجتهد وشروط االجتهاد وكيفيتو[
( فصل والمجتهد: المتمكن من استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، 267)

 )لئلمامية(، أو من غير العترة خبلفاً )لظاىر قوؿ الهادي، والناصر(. ولو غير إماـ، خبلفاً 
والُمْجتػََهد فيو: الحكم الشرعي العملي الظني. )أبو الحسين(: بل ما اختلف فيو المجتهدوف 
من مسائل الشرع، ويتميز عن غيره بأف كبًل فيو مصيب على األصح، وأنو يسوغ فيو التقليد، 

 فيو باالجتهاد.وأنو ال ينقض االجتهاد 
 وعلـو االجتهاد المطلق :

 لتوقف صحة االستدالؿ بالسمع عليو. -خبلفاً )لؤلكثر(  -)أصوؿ الدين( 
)وأصوؿ الفقو(، ومنو: القياس، والمراد أركانو، وما يختص بكل منها من الشروط، وخواص 



يل: ليس /، قيل: مجتهد، وق286العلة. وُمْنِكره الجامع لما عداه من علـو االجتهاد /
 بمجتهد. وقيل: إال منكر الجلي.

 )والكتاب(، والمراد: آيات األحكاـ، وىي خمسمائة.
 )والسنة(، والمراد: ما يتعلق باألحكاـ، وال يجب نقلهما.

)وإجماع األمة، والعترة عليهم السبلـ(، والمراد القطعي؛ لئبل يخالفو، وكذا كل قاطع شرعي، 
 وال يجب نقلها.

المراد بها البراءة األصلية، ونحوىا عند انتفاء المدارؾ الشرعية، ومتمماتها، )وقضية العقل(، و 
 وىي معرفة الناسخ والمنسوخ.

)والعربية( لغة، وتصريفاً، وإعراباً، وبياناً، وال بد مع ذلك من ذكاء يتمكن بو من استنباط 
 األحكاـ.
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فروع الفقو، وأسباب النُّزوؿ، وسير الصحابة، وال يشترط: العدالة، والذكورة، والُحريَّة، ومعرفة 
وأحواؿ الرواة جرحاً وتعديبًل، والحد والبرىاف من المنطق، خبلفاً لزاعمي ذلك. وبالغ )بعض 

/ في تبعيد االجتهاد حتى كادوا يحيلونو ، وىو 287متأخري ساداتنا ، والفقهاء، واألصوليين( /
 خبلؼ قوؿ )الجمهور(.

ـ المجتهد عند استداللو: قضية العقل ( فصل وكيفية اال268) جتهاد في الحادثة: أف يُػَقدّْ
، ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة، ثم ظواىرىما كعمومهما،  المبتوتة، ثم اإلجماع المعلـو
ثم نصوص أخبار اآلحاد، ثم ظواىرىا كعمومها، ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على 

حاد، ثم األفعاؿ والتقريرات كذلك، ثم القياس على مراتبو، ثم مراتبها، ثم مفهومات أخبار اآل
 ضروب االجتهاد، ثم البراءة األصلية ونحوىا.

ويجب عليو البحث عن الناسخ والمخصص، خبلفاً )للصيرفي(، وال يجب عليو طلب النص 
 في غير بلده، وال اإلحاطة بجميع النصوص.
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 ]المجتهد المقيد[
/ المجتهد المطلق المجتهد في فّن أو باب أو مسألة من الشرع، 288/( فصل ودوف 269)



وينبني ذلك على القوؿ بتجزئ االجتهاد، وىو اختيار )المؤّيد، والمنصور، والداعي، واألمير 
 علي بن الحسين ، واإلماـ، والشيخ، والغزالي، والرازي، وغيرىم(.

 بقوؿ في مسألة، بخبلؼ المجتهد المطلق .وإنما َيْجَتِهُد في مختلف فيو، وليس لو أف يستقل 
فأّما المتمكن من التخريج على نصوص إمامو المتبحر فيها، كبعض المذاكرين ، فليس 

 بمجتهد، ويسميو بعضهم: مجتهد المذىب.
والتكليف شرط في الجميع، والعدالة تصريحاً وتأويبلً شرط في األخذ عنهم ، وال يؤخذ عن  

 عاً.كافر التصريح وفاسقو إجما
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 ]اجتهاد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم واالجتهاد في حياتو[
( فصل ورجوع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في معرفة الحكم الشرعي إلى الوحي 270)

 /.289متفق عليو، واجتهاده في اآلراء والحروب كذلك، وقيل: خبلفاً )للشيخين( /
في غيرىا، فعند )بعض أئمتنا، والشيخين، وأبي عبد اهلل(: واختلف في جواز تعبده باالجتهاد 

 . يمتنع عقبًل . وعند )أبي طالب، والمنصور، والشيخ، والجمهور(: يجوز عقبًل، وتوقف قـو
واختلف المجوزوف في وقوعو شرعاً، فقيل: وقع قطعاً، وقيل: لم يقع قطعاً ، وىو إطبلؽ 

شيخ، وحفيده(. والمختار: تفريعاً على الوقوع، وأف الهادي ، وتوقف )اإلماـ، وأبو الحسين، وال
الحق في واحٍد ػ أنو ال يجوز عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم الخطأ في اجتهاده. وقيل: يجوز 

ولكن ال يُػَقرَّ عليو، بخبلؼ غيره فيقر، وقيل: بل ويُػَقر. فأما مخالفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 فتحـر إجماعاً.

لف في التعبد بو في حياتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فالمختار ػ وفاقاً ( فصل واخت271)
/ األقلوف 290)للجمهور( ػ: أف تعبد المعاصر الغائب بو جائز عقبلً واقع شرعاً مطلقاً، ومنعو /

 . عقبلً وشرعاً مطلقاً، وقيل: إف تضيق وقت الحادثة، وقيل: للوالة بنذف خاص. وتوقف قـو
فعند )الجمهور(: أنو جائز عقبلً واقع شرعاً، وعند )الشيخين(: ممتنع  واختلف في الحاضر،

. والمختار: جوازه إف أذف لو وإال فبل .  عقبلً وسمعاً. وتوقف قـو
)الشيخ(: )والحاضر(: من في مجلسو، أو يمكنو مراجعتو في الحادثة قبل فوت وقتها، 

 حاضر من دونو.)والغائب( خبلفو. )المنصور(: الغائب من في البريد، وال
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 ( فصل والمصيب في القطعيات ػ عقلية أو سمعية ػ واحد.272)
والقطعي العقلي: ما دؿ عليو قاطع من جهة العقل، وىو الضرورة، أو ما انتهى إليها بواسطة ، 

وفاقاً )ألبي الحسين، وأبي علي، والمنطقيين(، أو ما تسكن بو النفس عند )البهاشمة(. 
ئ، ثم كافر إف ُعِلَم من ضرورة الدين، كنفي الصانع، وإال فمخطئ. الجاحظ: ال ومخالفو مخط

/ المعاند. ومراده: إف كاف من أىل القبلة ال 291إثم على المخالف المجتهد، بخبلؼ /
مطلقاً، على األصح، ووافقو )أبو مضر، والرازي(، وقاؿ )العنبري ، وداود(: كل مصيب . 

 والظني العقلي خبلفو.
طعي السمعي تقدـ تحقيقو. ومخالفو مخطئ آثم قطعاً؛ ثم كافر إف ُعِلَم من ضرورة الدين،  والق

كأصوؿ الشرائع، وإال فمخطئ. والظني السمعي خبلفو، ويعمل بو في األحكاـ التي ال تثبت 
 إالَّ بقاطع كالكفر والفسق، فيقتل من شهد عليو عدالف بردة، ويقطع من شهدا عليو بسرقة.
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 ]حكم اهلل في االجتهاديات[
 ( فصل واختلف في المسائل الشرعية الظنية، فقيل:273)

هلل تعالى فيها حكم معين قبل االجتهاد، فالحق فيها واحد، وىو قوؿ: )الناصر في رواية، وأبي 
 العباس، وقديم قولي المؤّيد باهلل(.

لقياس(: أف عليو دليبًل قاطعاً . ثم اختلفوا، فعند )األصم ، والمريسي ، وابن عليَّة ، ونفاة ا
واختلفوا في مخالفو، فقيل: معذور، وقيل: مأزور. )األصم(: وينقض حكمو بمخالفتو . )بعض 

الفقهاء، واألصوليين(: بل ظني ، ومخالفو معذور مأجور، مخطئ باإلضافة إلى ما طلب ال 
عليو قطعي وال ظني،  / إلى ما وجب . )بعض الفقهاء، والمتكلمين(: ال دليل292باإلضافة /

 وإنما ىو كدفين يصاب، فلمصيبو أجراف ولمخطئو أجر.
وقيل: ال حكم فيها هلل تعالى معين قبل االجتهاد، بل كلها حق. ثم اختلفوا فعند )متأخري 

أئمتنا، والجمهور(: أنو ال أشبو فيها عند اهلل تعالى، وإنما مراده تابع لظن كل مجتهد، وكل منها 
لى قائلو. )بعض الحنفية، والشافعية(: بل األشبو منها عند اهلل ىو مراده منها، أشبو بالنظر إ

ولقبوه: األصوب، والصواب، واألشبو عند اهلل تعالى، وقد يصيبو المجتهد وقد يخطئو، ولذلك 
قالوا: أصاب اجتهاداً ال حكماً. واختلفوا في تفسيره، فقيل: ما قويت أماراتو، وقيل: الحكم 

 الشارع لم ينص إال عليو، وقيل: األكثر ثواباً، وقيل: ال يفسر إالَّ بأنو أشبو فقط.الذي لو نص 
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ونقل عن )الفقهاء األربعة( التصويب والتخطئة. وقوؿ )قدماء أئمتنا( وفعلهم يقتضي التصويب،  
/، وقد يقع في كبلـ بعضهم ما يقتضي التخطئة، وىو رأي )بعض شيعتهم(، 293كمتأخريهم /

لذلك كانت )القاسمية( من الديلم و)الناصرية( من الجيل يخطئ بعضهم بعضاً إلى زمن و 
)المهدي أبي عبد اهلل بن الداعي ( ، فأوضح لهم أف كل مجتهد مصيب، وكذلك كاف )جمهور 

 اليحيوية( باليمن يخطئوف مخالف )يحيى( إلى زمن المتوكل أحمد بن سليماف.
 ابة وغيرىم مما يقتضي خبلؼ التصويب، فمتأوؿ.وما ورد عن الوصي وغيره من الصح

 وقاؿ )الشهرستاني ( : وىذه المسألة مشكلة وقضيَّة معضلة .
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 ]أسباب االختبلؼ في االجتهاد[
( فصل ومنشأ االختبلؼ من قبيل: اشتراؾ لفظ ، أو حقيقة ومجاز ، أو عمـو وخصوص 274)

 و قياس، أو إباحة وحظر، أو نحو ذلك.، أو إطبلؽ وتقييد ، أو رواية، أو نسخ ، أ
 وال يمتنع في األصح التعبد بخطاب عملي يختلف مفهومو، ويراد ِمْن ُكٍل ما فهمو.

/ بأقوى األمارت، فنف قصَّر أثم إتفاقاً. وال يلزمو اجتهاد غيره 294وعلى المجتهد العمل /
 العمل باألحوط المخالف الذي يستجيزه ؛ لتعذر اجتهاده، خبلفاً )للمنصور، وأبي مضر(، وال

 الجتهاده.
َقض حكم حاكم مجتهد إالَّ بمخالفة قاطع، وقيل: ينقض ما خالف قياساً جلياً، أو كاف  وال يُػنػْ
عن قياس يخالف نصاً صريحاً آحادياً. )األصم(: ينقض بتغير االجتهاد أو بحكم حاكم آخر، 

 واألظهر أف حكم الحاكم المقلد كذلك.
ي التفويض، وىو: أف يقاؿ للنبي )ص( أو المجتهد: أحكم بما تريد ( فصل واختلف ف275)

تشهياً ال تروياً ، فهو صواب، ويكوف مدركاً شرعياً، فعند )أئمتنا، والجمهور( أنو يمتنع عقبًل 
وشرعاً. )مويس، وبعض البصرية(: جائز عقبًل واقع شرعاً. )اإلماـ(: جائز عقبلً في حقهما، 

: يجوز للنبي )ص( دوف  -وحكي عنو الرجوع  -، وأبو علي( وتوقف شرعاً. )السمعاني
 / في الوقوع.295المجتهد، وتوقف )الشافعي(، قيل: في الجواز، وقيل: /
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 ]أحكاـ الفتيا و االجتهاد[
( فصل والفتيا فرض كفاية، وأداؤىا كالقضاء، وتتعين على من لم يوجد غيره، ويكره 276)

ي الخبلفيات التي وقع فيها التعارض المستوي أو المتقارب، ولم يتضح المسارعة إليها، سيما ف
 فيها األمر.

وإنما ُيْسَتفتى: مجتهد عدؿ تصريحاً وتأويبلً ، ويكفي المغرب انتصابو لها من غير قدح ممن 
يُػْعَتدَّ بو . )المهدي(: في بلد شوكتو إلماـ حق، ال يرى جواز استفتاء المتأوؿ. )الشيرازي(: أو 

ر عدؿ . )الحاكم(: ال بد مع انتصابو من خبر عدلين فصاعدًا. وتردد )الباقبلني( في خب
االكتفاء بهما. )الجويني(: يجب أف يعلم كونو مجتهدًا. )ابن أبي الخير (: يجب العلم بكونو 

 من أىل العلم جملة، ويكفي الظن بكونو مجتهدًا.
 األصح .ويحـر استفتاء من ليس كذلك، وكذا مجهوؿ الحاؿ في 

/. )المؤيد، 296واختلف في فتوى الفاسق المتأوؿ، فعند )الشيخين(: ال تقبل فتواه وال َخَبره /
: قبوؿ خبره ال -وفاقاً )للقاضي(  -واإلماـ، والكعبي ، وجمهور األشعرية(: تقببلف. والمختار 

 فتواه، ويلزمو أف يعمل لنفسو باجتهاده.
 ؿ وخبره كذلك.والخبلؼ في قبوؿ فتوى الكافر المتأو 

( فصل وال يفتي المجتهد إال باجتهاده دوف اجتهاد غيره؛ من حي أو ميت ، إال أف 277)
ُيسأؿ الحكاية عنو، وإذا لم يتقدـ لو االجتهاد في الحادثة وجب عليو االجتهاد فيها قبل الفتيا 

لشهرستاني(، اتفاقاً، وإف تقدـ ولم يذكره فكذلك، وإف ذكره لم يجب عليو تجديده، خبلفاً )ل
 إال أف يتجدد ما يقتضي الرجوع.
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وإذا تكررت للمستفتي لم يلزمو سؤاؿ المفتي ثانياً ، ولو استندت إلى قياس على األصح. وال 
يفتي فيما َيْحُكم فيو . وال يلزمو تعريف مستند الفتيا عند )أئمتنا، والجمهور(، خبلفاً 

/ أفتاه 297جب، وللمستفتي سؤالو عنو استرشادًا. وإذا /)للجعفرين(. وقيل: إف كاف خفياً لم ي
بمجمع عليو لم يخيره ػ في القبوؿ إتفاقاً، وال يخيره في المختلف فيو ػ بين قولو وبين قوؿ 

 غيره، خبلفاً )ألبي الحسين(، فأما إخباره بأف ىذا مختلف فيو فجائز اتفاقاً.
 م تسكن نفسو بفتواه.وعلى المستفتي في األصح سؤاؿ غير المفتي؛ إذا ل

( فصل ويحـر على غير المجتهد أف يفتي باجتهاد غيره إف كاف عامياً ال َرَشَد لو، وإف  278)
كاف لو رشد؛ فعند )المؤيد، وبعض األصوليين(: يجوز مطلقاً. وعند )القاضي، والحفيد(: ال 



ى المآخذ، واختاره يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز إذا عدـ المجتهد، وقيل: يجوز إف كاف مطلعاً عل
 )ابن الحاجب(. فأما الحكاية فتجوز إجماعاً .

( فصل والمستفتي إما أف يجد مفتياً في بلده أو ال؛ إف لم يجد وجب عليو الخروج في 279)
طلبو حتى يجده، وإف وجد فنما أف يجد واحداً أو أكثر، إف وجد واحداً تعين عليو العمل بقولو 

/ والجويني(، واألظهر من كبلـ غيرىم 298د باهلل، والحاكم، /وسقط عنو الخروج عند )المؤي
 رجوعو إلى األكمل حيث كاف.
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وإف وجد أكثر، فنما أف يتفقوا في الفتيا أو يختلفوا، إف اتفقوا وجب اتباعهم. )أئمتنا، 
و يستووا، والجمهور(: وإف اختلفوا، فنما أف يتفاوتوا عنده في الفضل وىو زيادة العلم والورع، أ

إف تفاوتوا وكاف التفاوت في مجموعهما اتبع األعلم األورع، وإف كاف في الورع مع التساوي في 
العلم اتبع األورع، وإف كاف في العلم مع التساوي في الورع اتبع األعلم، وإف كاف بعضهم أعلم 

الحسين، وبعضهم أورع اتبع األعلم. )المؤيد(: بل األورع. )أبو طالب، والبلخي، وأبو 
والقاضي، والباقبلني، وبعض المتأخرين(: ال تعتبر األفضيلة، فالجميع سواء. وينصر القوؿ 

 -فالمختار  -على بُػْعِد ذلك المتناعو في األصح  -األوؿ النظر، والثاني: األثر ، وإف استووا 
ل: باألخف : أنو مخير، وقيل: باألوؿ، وقيل: باألخف، وقيل: باألثقل، وقي-وفاقاً )للجمهور( 

/ حق العباد، وقيل: مخير في حقوؽ اهلل تعالى، 299في حقوؽ اهلل تعالى، وباألثقل في /
 ويرجع في حقوؽ العباد إلى الحاكم.

( فصل واألحوط األخذ بما ُأْجِمع عليو، ويحـر األخذ باألخف اتباعاً للهوى إجماعاً. 280)
ص، خبلفاً )للمروزي، وابن عبد السبلـ ، )أئمتنا، والجمهور(: وكذا للمفتين، فيحـر تتبع الرخ

ونصره القاسم المحلي ( . وقاؿ )اإلماـ محمد بن المطهر ( : يجوز تتبع رخص العترة عليهم 
 السبلـ فقط، لغير المقلد.

ومرجع الفرؽ ػ بين تتبع الرخص للهوى، أو التباع المفتين ػ إلى القصد، وىو خفي، وفاعل ذلك 
 قوؿ )المنصور(: تتبع الرخص زندقة. متأوؿ.مخطئ ال فاسق في األصح، و 
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( فصل )أئمتنا، والجمهور والمعتزلة، والحنابلة(: وال يجوز خلو الزماف عن مجتهد. 281)
)اإلماـ، واألشعرية، وأكثر الفقهاء(: يجوز. )ابن دقيق العيد ( : ال يجوز مالم يتداعى الزماف 

 بتزلزؿ القواعد.
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 قسامو وأحكامو[]التقليد أ
/، فنف كاف في كل مسائلو 300( فصل والتقليد: قبوؿ قوؿ الغير ببل مطالبة بحجة /282)

 فهو االلتزاـ، وإال فبل، فكل ملتـز مقلد وال عكس .
 وأصلو القبح عقبًل وشرعاً، إال فيما خصو الدليل .

 واالستفتاء: السؤاؿ عن حكم الحادثة، فكل مقلد مستفت وال عكس.
 ل: الرجوع إلى قوؿ مجتهد بعد تقليد غيره، وفيو خبلؼ يأتي.والتنق

واختلف فيما يجوز فيو التقليد، فعند )المؤّيد، وابن عياش، والحشوية، وبعض الفقهاء، 
والتعليمية ( : يجوز مطلقاً. )البغدادية(: ال يجوز مطلقاً. )القاسم(: مقلد المحق ناج. )أبو 

الدين وأصوؿ الشرائع، وما عليو قاطع من الفروع.  علي، والشيرازي(: ال يجوز في أصوؿ
)العنبري ومتابعوه(: ال يجوز في أصوؿ الشرائع. )أبو القاسم(: يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر،  

 كالنساء والعبيد. وتوقف )البيضاوي( في التقليد في األصوؿ، وقيل: النظر فيو حراـ.
شرعي فرعي عملي، قطعي أو ظني. )جمهور ومختار )أئمتنا، والجمهور(: جوازه في كل حكم 

أئمتنا(: إال عملياً يترتب على علمي كالمواالة والمعاداة، وجوز )بعض علمائنا( التقليد فيو، في 
 العمل ال في االعتقاد .
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/. )المنصور، والشيخ، وحفيده، والجمهور(: 301( فصل والتقليد جائز لغير المجتهد /283)
على المجتهد بعد اجتهاده في الحكم اتفاقاً. واختلف فيو قبلو، فعند بل واجب. ويحـر 

)أئمتنا، والجمهور(: يمتنع مطلقاً. )أبو حنيفة، وسفياف ، وأحمد، وإسحاؽ ، وأحد قولي 
المؤيد باهلل(: يجوز مطلقاً. وقيل: يمتنع فيما ال يخصو. وقيل: فيما ال يفوت وقتو. وقيل: إال 

لم. وقيل: إال أف يكوف صحابيًا، ولو مرجوحاً. وقيل: صحابياً أرجح، فنف أف يكوف اْلُمَقلّْد أع
 استووا يخير. وقيل: أو تابعياً. وقيل: إف كاف حاكماً . )الناصر(: مع كوف من قلده أعلم.



( فصل واختلف في تقليد الميت، فمنعو: )بعض علمائنا، وبعض األصوليين(، وجوزه: 284)
فريقين( اإلجماع على قبولو، )أبو طالب، وبعض المتقدمين(: )الجمهور(، وادعى كل من )ال

يجوز إف قلده في حياتو، ثم استمر بعد وفاتو. وقيل: إف فقد الحي. وقيل: بل ىو األولى، 
 والمختار: عكسو.

 )الماوردي(: وال يُػَقلَّد من ال يقوؿ باإلجماع، أو بخبر الواحد، أو بالقياس .
لمشهوروف السابقوف والمقتصدوف من أىل البيت )ع( / والمجتهدوف ا302( فصل /285)

أولى من غيرىم، آليات المودَّة ، والتطهير ، والمباىلة ، واإلطعاـ ، واألخبار الصحيحة المفيدة 
للتواتر المعنوي، ولعصمة إجماعهم، وزيادتهم علماً وعمبلً وورعاً، وتنَػزُّىهم عما روي عن 

يجاب القدرة ، وقتل ثلث األمة إلصبلح ثلثيها، والرؤية، غيرىم )كالفقهاء األربعة(، من نحو إ
 والتجسيم، وإف لم يصح بعضها.

والحق أنو ال يصح عنهم قادح يمنع من تقليدىم، وتوليهم للعترة ظاىر، بخبلؼ كثير من 
 أتباعهم.
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جمع على )اإلماـ، والجويني(: وال يصح تقليد الصحابة، وادعيا اإلجماع على ذلك ، وقيل: الم
منعو التزاـ مذىب واحد معين الرتفاع الثقة بمذىبو . وقيل: غيرىم أولى إال )علياً عليو 

السبلـ(. )بعض سادتنا(: ىم األولى بعد أىل البيت عليهم السبلـ، واألولى منهم من أثنى عليو 
م من أثنى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالفقو والدين، أو شهد لو أحد من أىل بيتو بذلك، ث

/ من نص على جواز تقليد 303عليو القرابة والصحابة ممن بعدىم من التابعين، ثم كذلك /
الميت، ثم من لم ينص. وفي جواز تقليد من نص على تحريمو تردد. وإنكار )أتباع الفقهاء 

 األربعة( على من قلد غيرىم بدعة.
قليد مجتهدين فصاعداً خبلؼ، ( فصل وإنما يُػَقلّْد من يجوز استفتاؤه، وفي جواز ت286)

 وعلى جوازه يصير مخيرًا؛ حيث يختلفاف.
)أبو جعفر(: أئمة العترة بمْنزلة واحدة، فالمقلد لهم جملة مقلد لمجموعهم حيث يتفقوف، 

 مخير بين أقوالهم حيث يختلفوف، واألظهر أنهم كغيرىم.
د، كنكاح خلى عن ولي وال يجمع بين قولين في حكم واحد على وجو ال يقوؿ بو إماـ منفر 

 وشهود، لخروجو عن تقليد كل منهما.
: وقوع التقليد بالنية فقط، وقيل: بها وبالشُُّروع -وفاقاً )للجمهور(  -( فصل والمختار 287)



في العمل. )الحاكم(: بأيهما، وقيل: باللفظ، وقيل: بمجرد اإلفتاء، وقيل: بصحة قوؿ المفتي 
 في النفس .

، إال لترجيح من قلده، أو ترجيح نفسو بعد استيفاء طرؽ الحكم، أو عند ويحـر انتقالو مطلقاً 
 انكشاؼ نقصاف األوؿ.
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/ ففيو تردد. )بعض أئمتنا، والفقهاء، واألصوليين(: يجوز مطلقاً، 304فأما إلى أعلم أو أفضل /
 ة فقط.وقيل: يجوز فيما اتصل بو عمل دوف غيره. )بعض أئمتنا(: يجوز في علماء العتر 

فنف فسق رفضو فيما تعقب الفسق فقط ، فنذا رجع عن اجتهاده فبل حكم لرجوعو فيما قد نفذ 
 وال ثمرة لو مستدامة، كالحج، خبلفاً لشذوذ.

وعليو تَػْعرِْيف المقلد برجوعو إف أمكن قبل العمل، و)لئلماـ( في ذلك احتماالت ثبلثة ، ومالم 
 ينفذ عمل باالجتهاد الثاني.ينفذ ووقتو باؽ أو نفذت مقدماتو ولما 

واختلف فيما لم يفعلو وعليو قضاؤه أو فعلو ولو ثمرة مستدامة كالنكاح، فعند )بعض أئمتنا، 
ومحمد، والقاضي(: يعمل باألوؿ إذ ىو بمْنزلة الحكم فبل ينقضو الثاني. )بعض أئمتنا، وأبو 

 يوسف ( : بل بالثاني إذ األوؿ ليس بمْنزلة الحكم فينتقض بو.
العامي الذي ال يستند في األحكاـ الشرعية إلى قوؿ مجتهد معين ال استفتاءاً وال تقليداً بل و 

 /على األصح في العبادات والمعامبلت .305إلى جملة اإلسبلـ، حكمو حكم المجتهد /
 )الهادي، والناصر(: والناسي كالجاىل ال كالعامد، خبلفاً ألحد قولي )المؤيد باهلل، والشافعي(.

 ( فصل وتقبل الرواية عن الغائب والميت إف كملت شروطها.288)
وال فرؽ بين المذىب والقوؿ ولو في التوقف على األصح، وىو: االعتقاد أو الظن الصادر عن 

 طريق أو شبهة أو تقليد.
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وإنما يضاؼ إلى قائلو للعلم بذلك ضرورة أو استدالاًل، أو لنص صريح، أو عمـو شامل، أو 
دؿ، أو لتخريج صحيح بأف يعرؼ ػ من جهتو أو من جهة اإلجماع ػ أنو ال فرؽ بين خبر ع

مسألتين، فينص على حكم أحدىما، فيعرؼ أف حكم األخرى كذلك عنده، أو بوجود علة 
الحكم المنصوص عليها في محل آخر. )بعض أئمتنا(: وسواء كاف مذىبو جواز تخصيصها أو 



يزه لتخصيصها يمنع إضافة الحكم إليو، إال أف يعلم أنو لم منعو. )أبو طالب، وابن زيد(: تجو 
 يقل بتخصيصها في ذلك المحل أحد.

/ في التخريج من مفهوماتو، وعلى قياس قولو، فعند بعضهم: ال يضاؼ إليو. 306واختلف /
)بعض أئمتنا، والفقهاء(: بل يضاؼ إليو وىو المختار، لكن مع التقييد بأنو تخريج؛ لئبل يوىم 

ب، وليتميز عن نصوصو، ولذلك فرعوا الفروع، ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه، وجواز الكذ
 التقليد فيها وعدمو يبني على ذلك .

فأما نصو في حادثة على حكم مع نصو في مثلها على نقيضو؛ فبل ينقل حكم أحدىما إلى 
لو قاؿ قائل: كذا األخرى؛ خبلفاً )لبعض الشافعيَّة(. وكذا قولو بعد النص على حكمها ػ : و 

وكذا؛ لكاف مذىباً ػ ال يضاؼ إليو، خبلفاً لهم. وكذا حيث ينص على حكم دوف علتو، ثم 
 يستنبطها اْلَمَخرّْج فيجدىا في محل آخر، خبلفاً )لبعض علمائنا(.

( فصل وال يلـز المقلد بعد وجود نصو وعمومو طلب الناسخ والمخصص، ولو ُجوزا، 289)
صح لو خبلؼ نصو اتبع الظن األقوى، وطََلَب الّرْجَحاَف عند التعادؿ.  بخبلؼ المجتهد، فنذا

/ إلى 307ويعمل بآخر القولين، وأقوى االحتمالين، فنف التبس؛ فالمختار: رفضهما والرجوع /
 غيره، كما لو لم يجد لو نصاً وال احتماالً ظاىرًا.
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لخطاب، والساقط منها والمعموؿ بو، ( فصل وال يقبل التخريج إال من عارؼ بأدلة ا290)
ومذىب المخرَّج لو فيها، ولو غير مجتهد في األصح، وكيفية رد الفرع إلى األصل عند قياس 

مسألة على أخرى، وطرؽ العلة، وكيفيَّة العمل عند تعارضها، ووجوه ترجيحها، ال شروطها 
 لخبلؼ المتقدـ.وخواصها، وال كوف المخرَّج لو ممن يرى تخصيصها أو يمنعو على ا

وال يستقيم لمجتهد قوالف متناقضاف في وقت واحد، فنف عرؼ ترتيبهما ، فالثاني رجوع عن 
األوؿ، وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى )بعض أئمتنا، وغيرىم( من القولين أو األقواؿ، وكذا 

لى المسألتاف المتناظرتاف ولم يظهر فرؽ. وإف جهل ُحكيا عنو، ولم يحكم عليو بالرجوع إ
 أحدىما بعينو.

وقوؿ )الشافعي( ػ في سبع عشرة مسألة ػ: فيها قوالف، أراد: لي فيها قوالف، بناء على التخيير 
/، أو: كل 308عند التعادؿ، أو: تقدـ لي فيها قوالف في وقتين، أو: فيها للعلماء قوالف /
 مسألة منها عليها أمارتاف مختلفتاف، يصح أف يتمسك بكل منهما مجتهد.



 
**** 

(1/294) 

 

 [ باب الحظر واإلباحة15]
ويوصف بهما ما يقع من المكلف المختار غالباً ، وىو قسماف: ما ال صفة لو زائدة على 
 حدوثو، وىو: ما ليس بحسن وال قبيح، كالفعل اليسير. وما لو صفة زائدة، وىو: قسماف:

والكذب الضار، واستداللياً  ما يذـ فاعلو، وىو: القبيح المحظور، ويكوف ضرورياً، كقبح الظلم 
 كقبح الكذب النافع.

 وما ال يذـ فاعلو، وىو: الحسن، ويكوف كذلك . ثم ىو أربعة أقساـ:
واجب، وىو: ما يستحق المدح على فعلو، والذـ على تركو، كقضاء الدين، وشكر المنعم، ورد 

 الوديعة.
ركو، كاإلحساف، ومكاـر ومندوب، وىو: ما يستحق المدح على فعلو، وال يستحق الذـ على ت

 األخبلؽ.
ومكروه، وىو: ما يستحق المدح على تركو، كسوء األخبلؽ، وقيل: ال يثبت عقبًل، وىو من 

 الحسن على األصح، وتسميتو مكروىاً مجاز.
ومباح، وىو: ما ال ُيستحق عليو واحد منهما، كالتمشي في البراري، والتظلل تحت األشجار 

، وتناوؿ ما ينتفع بو الحي وال مضرة فيو على أحد، كالنابت في /، والشرب من األنهار309/
 غير ملك.

واختلف فيو، فعند )أئمتنا، والجمهور( أنو مباح عقبًل، كما ذكر، حتى يرد حظر شرعي. بعض 
)اإلمامية، والبغدادية، والفقهاء(: بل محظور عقبًل، حتى ترد إباحة شرعية، وتوقَّف )األشعري، 

بمعنى: ال ُيدرى ىل ىناؾ حكم أو ال.؟ ثم إف كاف ىناؾ حكم فبل ُيدرى: وبعض الشافعية(، 
 ىل ىو حظر أو إباحة.؟
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 ]التحسين والتقبيح العقلياف[
 ( فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشيء وقبحو عقبًل باعتبارين:291)



 األوؿ: بمعنى مبلءمتو للطبع كالمبلّذ، ومنافرتو لو كاآلالـ.
 ى كونو صفة كماؿ كالعلم، وصفة نقص كالجهل.والثاني: بمعن

واختلف في حسن الشيء وقبحو باعتبار ثالث، وىو كونو متعلقاً للمدح عاجبلً والثواب آجبًل، 
والذـ عاجبلً والعقاب آجبًل. فعند )أئمتنا، والمعتزلة، وغيرىم(: أنهما عقلياف بذلك أيضاً ؛ إذ 

 على وجو، في األصح. / لحسن الشيء وقبحو إال وقوعو310ال وجو /
وقد يستقل العقل بندراكو، إمَّا بالضرورة كحسن شكر المنعم، وقبح الظلم، أو باالستدالؿ  

كحسن الصدؽ الضار وقبح الكذب النافع، وقد ال يستقل بندراكو كالمحسنات والمقبحات 
 الشرعية، كحسن الصبلة ونحوىا وقبح الربا ونحوه.

لك قالوا: ولو سلم على التنػَزُّؿ أنهما عقليَّاف لم يسلم في )جمهور األشعرية(: بل شرعياف بذ
 مسألتين:

 األولى: وجوب شكر المنعم. وىو جحد للضرورة .
والثانية: مسألة حكم األشياء قبل ورود الشرع، فبل ُيْدِرؾ العقل فيها بخصوصها جهة حسن أو 

 قبح، وإنما حكمها الوقف كما تقدـ.
فيَّة، والحنابلة(، فقالوا: أما حسن الشيء بمعنى كونو متعلقاً وفصَّل )بعض األشعرية، والحن

للمدح عاجبًل، وقبحو بمعنى كونو متعلقاً للذـ عاجبلً فعقلياف. وأمَّا حسنو بمعنى كونو متعلقاً 
 للثواب آجبًل، وقبحو بمعنى كونو متعلقاً للعقاب آجبلً فشرعيَّاف.
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/ على النافي لحكم عقلي أو شرعي 311جب الدليل /( فصل )أئمتنا، والجمهور(: وي292)
غير ضروري . )بعض األصوليين(: ال يجب فيهما، وقيل: يجب على نافي العقلي دوف 

الشرعي. وإنما يستدؿ عليو باستصحاب الحاؿ مع انتفاء األدلة الشرعيَّة المغيرة للنفي األصلي 
العلة، فجوزه )ابن الحاجب وغيره(،  ، أو بقياس الداللة، واختلف في اإلستدالؿ عليو بقياس

 ومنعو )اإلماـ، وغيره(.
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 باب استصحاب الحاؿ
 وىو: دواـ التمسك بدليل عقلي أو شرعي حتى َيِرَد ما يغيره.



)أئمتنا والجمهور(: وىو دليل مستقل بنفسو، وقيل: ليس بمستقل، ولكنو مرجح ال غير، وقاؿ 
 : ليس بدليل .)كثير من الحنفيَّة، والمتكلمين(

وينقسم إلى: )معموؿ بو(، وىو: استصحاب حكم العقل والشرع الثابت في الحالة األولى في 
الحالة الثانية،الموافقة، حتى يرد ناقل عن ذلك، فحكم العقل: كاستصحاب البراءة األصلية 

/. وحكم 312حتى يرد مغير، ولذلك حكمنا بانتفاء صبلة سادسة، وصـو غير رمضاف /
: كاستصحاب الملك والنكاح والطبلؽ، حتى يرد ما يغير حكمها كالبيع والطبلؽ الشرع

، فيمسك بهما المجتهد إف كاف ناظراً حتى يرد  واالسترجاع. ومنو استصحاب النص والعمـو
ناسخ أو مخصص، وعليو البحث عنهما، وكذا إف كاف مناظراً ، لكن على خصمو طلبهما، فنف 

 طع.بينهما قُِبل منو وإال انق
)وغير معموؿ بو( على المختار، وىو: استصحاب حكم الحالة األولى في الحالة الثانية 

المخالفة؛ ألجل ثبوتو قبلها فقط، كاستصحاب المتيمم لحاؿ اإلجماع إذا دخل في صبلتو، ثم 
رأى الماء؛ فيمضي فيو عند )بعض الشافعية( لئلجماع على صحتها قبل ذلك، وكاستصحاب 

 نحو الوصية لؤلقارب. النص بعد نسخو،
فنف تعارض أمراف أحدىما يقتضي بقاء الحالة األولى، واآلخر يقتضي خبلفو، رجع إلى األصل 
إال أف يترجح معارضو، فنف التبس بقاؤه أو تغيره فاألصل بقاؤه حتى يعلم مغيره إف كاف علمياً، 

 / إف كاف ظنياً.313أو يظن /
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 ]حجية الشرائع السابقة[
( فصل واختلف في شرع من قبلنا: فعند )المتكلمين، وبعض أئمتنا، والفقهاء(: ليس 293)

بحجة، وعن )الشافعي(: يحتج بو، وعنو ال يحتج بو، وعنو بشرع إبراىيم عليو السبلـ دوف 
 غيره.

والمختار: أف ما حكاه اهلل تعالى أو رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم من غير إنكار وال نسخ 
 ص فهو حجة. )األمير الحسين، والحفيد(: يحتج بما ُعِلَم منو.وال خصو 

 وعلى القوؿ بأنو حجة إذا اختلف اعتبر حكم األقرب منو إلى اإلسبلـ، وىو النصرانية.
 ( فصل فيما ال يعلم إال بالعقل، وما ال يعلم إال بالشرع، وما يعلم بهما294)

بصحة الشرع على العلم بو ، كمعرفة اهلل األوؿ: ما كاف في العقل دليل عليو، وتوقف العلم 
 تعالى وبعض صفاتو، نحو كونو قادراً عالماً غنياً عدالً حكيماً.



والثاني: ما دؿ عليو الشرع دوف العقل، كوجوب الصبلة ونحوىا من أعياف المصالح الشرعية، 
 /؛ إذ ال يهتدي العقل إلى314وكتحريم شرب دوف المسكر ونحوه من أعياف المفاسد /

 معرفتهما.
 والثالث: كل ما كاف في العقل دليل عليو، وال يتوقف العلم بصحة الشرع على العلم بو.
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واختلف في مسائل : )المنصور، والقاضي، وأبو الحسين(: ال يصح االستدالؿ بالشرع على 
بل  مسألة: )موجود(، و: )نفي التشبيو(، ومسألة: )حي(. )أبو رشيد، وأحد قولي الشيخ(:

يصح. )أحد قولي الشيخ(: يصح في األولين دوف الثالثة. )الحفيد(: يمتنع في )موجود( و: 
)حي(، ويصح في: )نفي التشبيو(، نظرًا ال إلزاماً . )بعض المتأخرين(: يصح على: )نفي 

التشبيو( مطلقاً، وأما: )موجود( و: )حي( فنف جعبل وصفاً زائداً على الذات كما يقولو )بعض 
ا، والبهاشمة(، جاز، وإف جعبل نفس الذات؛ كما يقولو )أكثر أئمتنا، والمبلحمية( لم يجز، أئمتن

 وأما: )نفي الرؤية والثاني( فيجوز، خبلفاً لبعضهم.
 وصحة االستدالؿ على الجميع بالعقل ظاىرة.
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 [ باب التعادؿ والترجيح16]
 دىما َمزِيَّة على اآلخر؛ فهو: )التَّعادؿ(.( فصل الظَّنّْياف المتعارضاف؛ إف لم يكن ألح295)

/، وجوزه: 315واختلف فيو، فمنعو: )اإلماـ، وأحمد، والكرخي، وأبو الحسين، والحفيد( /
 )الجمهور(.

)أبو طالب، والمنصور، والشيخ، وأكثر الفقهاء(: َويطَّرحاف، ويوخذ في الحادثة بغيرىما إف 
الشافعي، والشيخاف ، والقاضي، والعنبري، والباقبلني(: بل ُوِجَد، وإال رُِجَع إلى قضية العقل. )

 ُيَخيَّر بين حكمهما.
ومنشأ الخبلؼ : ىل يجوز خلو واقعة عن حكم شرعي أوال؟ َفَمْن منعو منع التعادؿ، ومن 

َجوَّزَُه جوز التعادؿ. )الرازي(: ويختلف حاؿ المجتهد على القوؿ بالتخيير، فنف كاف اجتهاده 
ف يفعل ثانياً غير ما فعلو أواًل؛ إذ ال تهمة تطرؽ إليو في حق نفسو، وإف كاف لنفسو؛ فلو أ

حاكماً فليس لو ذلك؛ لما يَػْعِرض من التهمة، وإف كاف مفتياً َخيَّر المستفتي في العمل بأيهما 



 شاء.
 وإف كاف ألحد المتعارضين مزية على اآلخر؛ فهو: )الترجيح(.

 يين على اآلخر.وحده: تقوية أحد المتعارضين الظن
/ واقع إجماعاً، ورواية منعو عن )أبي عبد اهلل( 316وفائدتو: العمل على أرجحهما. وىو جائز /

 باطلة .
وإنما يصار إليو عند تعذر الجمع بوجو ما، من نسخ، أو تخصيص، أو غيرىما. ويمتنعاف في 

جيح؛ ألنو فرع التعارض. القطعيين عقليين أو شرعيين، فالتعادؿ؛ الستحالتو بين القواطع، والتر 
وفي القطعي والظني؛ النتفاء الظن معو . ووجوه الترجيح ليست بقاطعة، بل ىي محل اجتهاد 

 تختلف بحسب اختبلؼ المجتهدين.
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ويكوف الترجيح بين منقولين، كنصين، أو معقولين كقياسين، أو معقوؿ ومنقوؿ كنص وقياس، ثم 
ر مفرد كماىية الصبلة ونحوىا، فهو الحد الشرعي، وإف أوصل المنقوؿ إف أوصل إلى تعريف أم

إلى تعريف أمر مركب فهو الدليل الشرعي، وتَػَقدُّـ األوؿ على الثاني طبعاً ، يقتضي تقديمو عليو 
 وضعاً، لكن لما كاف معظم الترجيح في الثاني ُقدّْـ.
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 ]أنواع المرجحات[
 بينهما في: السند، والمتن، والحكم، وفي أمر خارج. ( فصل فالمنقوالف يكوف الترجيح296)

/ الوسائط. 317فالسند: بكثرة الرواة؛ لقوة الظن، خبلفاً )للكرخي(، بخبلؼ الشهادة. وبقلة /
وبزيادة الفطنة، أو الثقة، أو الورع، كأىل البيت سيما األربعة المعصومين . والفقيو، على غير 

نى . واألفقو، على الفقيو. والعالم بالعربية على غير العالم بها. الفقيو، وإف لم تكن الرواية بالمع
واألعلم بها، على العالم بها. وأئمة األثر، على غيرىم. وصاحب القصة والمباشر واألقرب عند 

السماع، على غيرىم. ومن ظهرت عدالتو بالتزكية، على المستور ػ عند قابليو ػ . ومعروؼ 
وفها بالتزكية. ومعروفها بتزكية من ىو أكثر بحثاً أو ورعاً، على العدالة باإلختبار، على معر 

معروفها بتزكية من ليس كذلك. ومعروفها بتزكية العدؿ مع ذكر سبب العدالة، على المزكى من 
غير ذكر سببها. والمزكّْى بالتصريح بعدالتو، على المزكى بالحكم بشهادتو. والمزكى بالحكم 



ل بروايتو. ومن عمل بخبره ىو أو مزكية، على من ليس كذلك. بشهادتو، على المزكى بالعم
ومن ليس بمبتدع، على المبتدع. والوعيدي على المرجئي. واألكثر ضبطاً األقل نسياناً، على 

، على الظاف / /. ومن لم يختلط، على من اختلط . ولم يعلم 318من ليس كذلك. والجاـز
وذو الحفظ، على ذي الكتابة. والمعتمد على  ىل الرواية عنو في حاؿ سبلمتو أو اختبلطو.

الخط مع الذكر، على المعتمد على الخط وحده. والكبير، على الصغير. ومتأخر اإلسبلـ، على 
 متقدمو، وقيل: عكسو. واألكثر مبلزمة، على غير األكثر. والذَّكر، على األنثى.
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أىل المدينة. والحجازي، على العراقي وقيل: وأىل المدينة، على غيرىم. وأىل مكة على غير 
 والشامي. واْلُحّر، على العبد. والمختار: أنهم سواء.

ورواية القوؿ، على الفعل. والرواية باللفظ، على المعنى. وما ذكر سببو، على مالم يذكر. 
واْلُمتػََّفق على رفعو، على المختلف في رفعو ووقفو. ومالم ينكره األصل، على ما أنكره. 

تو مع الحضور، على سكوتو مع الغيبة. والمسند، على المرسل عند األكثر، وعكَّس )ابن وسكو 
أباف(، وقاؿ )الشيخ، وغيره(: سواء. )الحفيد(: المسند أرجح إف ادعى اْلُمْسِند عدالة راويو. 

وُمْرَسل من ال يرسل إال عن عدؿ، على ُمرَسل من ليس كذلك. ومرسل التابعي، على 
واتر المتن ظني الداللة على ظنيهما. وما ال تعم بو البلوى على ما تعم بو ػ في /. ومت319غيره/

 اآلحاد ػ ومالم يلتبس اسم راويو بضعيف، على الملتبس.
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( فصل والمتن، كالنهي، على األمر. واألمر، على اإلباحة في األصح. والنهي، على 297)
حقيقة ػ شرعية أو عرفية أو لغويّة ػ، على المجاز. اإلباحة. واألقل احتمااًل، على األكثر. وال

والشرعية، على العرفية واللغوية، والعرفية على اللغوية. والمجاز على المجاز ، لقرب جهتو، أو 
رجحاف دليلو، أو شهرة استعمالو، أو مصححو. والمجاز، على المشترؾ في األصح كما تقدـ. 

لدَّاؿ بمنطوقو، على الداؿ بمفهومو. ومفهـو الموافقة، وُمؤَكَّد الداللة، على ما ليس كذلك. وا
على مفهـو المخالفة، على األصح. وتخصيص العاـ المتأخر، على نسخ الخاص المتقدـ. 

والعاـ الذي لم يخصص، على ما خص. والمقيد، على المطلق. واإلجماع، على النص ػ 
/ داللة اإلقتضاء 320. ويرجح في /الظنيين ػ. واإلجماع المتقدـ، على اإلجماع الظني المتأخر



بضرورة الصدؽ، على ضرورة الوقوع شرعاً. وفي اإليماء بانتفاء البعث على غيره. وداللة 
االقتضاء، على اإلشارة. ويرجح العاـ الشرطي، على النكرة المنفية ػ غالباً ػ وغيرىا من صيغ 

 الُعُموـِ واْلُجُموِع. و)من( و)ما(، على الجنس بالبلـ.

(1/305) 

 

( فصل والحكم، كالناقل عن حكم العقل، على موافقو، عند )أئمتنا، والجمهور(، 298)
والعمل بو لرجحانو على الموافق، ال لنسخو خبلفاً )للقاضي(، وقيل: بل الموافق أرجح. 

والوجوب، على الندب. والحظر، على اإلباحة، وقيل: عكسو . وموجب الحد، على دارئو، 
ال عكسو، خبلفاً )البن أباف، والشيخ، وبعض الفقهاء(، وال سواء خبلفاً  وفاقاً )للقاضي(

)لئلماـ، والغزالي( ، وقاؿ )أبو طالب(: إف كاف الدارئ مبقياً على حكم العقل فقط فالموجب 
أرجح، وإف أفاد مع البقية حكماً شرعياً فهما سواء. وموجب العتق، على نافيو عند )الكرخي، 

/ والشيخ(: سواء، 321: عكسو. )اإلماـ، والقاضي، والحاكم، /وأبي الحسين(، وقيل
 والمثبت، على النافي، وقيل: عكسو.

بعض األصوليين والفقهاء: ويجوز مخالفة الحاظر والمبيح ػ المتعارضين ػ لحكم العقل ، 
فيكوناف شرعيين معاً. )أبو ىاشم، والقاضي، وابن أباف(: ويتساقطاف حينئٍذ ويرجع إلى غيرىما 

من أدلة الشرع إف وجد، وإال فنلى حكم العقل المخالف لهما. )الشافعي، والكرخي(: بل 
الحاظر أرجح. )أئمتنا، وأبو الحسين(: بل يجب مطابقة أحدىما لحكم العقل، والناقل أرجح 

 كما تقدـ.
 والتحقيق أف جواز ذلك إنما يستقيم على مذىب نفاة األحكاـ العقليَّة )كاألشعرية، وغيرىم(،

ال على مذىب من يثبتها )كأئمتنا، والمعتزلة(. وال بد من مطابقة أحدىما لحكم العقل في عينو 
 أو جنسو.

(1/306) 

 

( فصل واألمر الخارج، كموافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، كالعاـ 299)
/ 322ق /الوارد على سبب خاص، على العاـ المطلق في حق السبب ال في غيره، فالمطل

أرجح. والخطاب شفاىا مع العاـ كذلك. والعاـ األمسَّ بالمقصود، على غير األمس. وما فسره 
الراوي بقولو أو فعلو، على مالم يفسره راويو. وما ذكرت علتو على مالم تذكر. وموافق قوؿ 



أو  الوصي أو أكثر الصحابة أو األعلم، على مخالفو، وما شهدت بتأخره قرينة، كتاريخ مصنف،
 تشديد؛ لتأخر التشديدات.

( فصل والمعقوالف كالقياسين. ويكوف الترجيح بينهما باعتبار: صفة العلة، وطريقها، 300)
 وحكمها، وأمر خارج.

أما صفة العلة؛ فترجح الحقيقية؛ على: اإلضافية، والعدميَّة والشرعيَّة. وىي ، على العدميَّة في 
ل تركيبها، على ما كثر. والتي ىي وحكمها ثبوتاف، على األصح، والمفردة، على المركبة. وما ق

 التي ىي وحكمها نفياف. والظاىرة والمنضبطة، على خبلفهما.
قيل: والضرورية، على االستداللية. والمختار: منعو، إذ ال ترجيح بين القطعيات، وإف اختلفت 

ى األقل، خبلفاً )ألبي /. والمتعدية، على القاصرة. واألكثر تعدياً، عل323جبلءاً وخفاءاً /
طالب والحنفية( فيهما. والمطردة، على المنقوصة. والمطردة المنعكسة، على خبلفها. 
والمطردة فقط، على المنعكسة فقط. والضروريات الخمس ومكمبلتها، على الحاجية 

والتحسينية. والحاجية على التحسينية. والدينية على األربع، وقيل: عكسو. ثم مصلحة النفس 
لى الثبلث. ثم مصلحة النسب على األخيرين. ثم العقل ثم الماؿ. )المؤيد باهلل، وغيره(: ع

 والعامة للمكلفين على الخاصة، وعكََّس )أبو طالب(.

(1/307) 

 

( فصل وأما باعتبار طريقها، فترجح الثابتة بالنص ػ الذي ال يحتمل غير الِعلّْية، نحو: 301)
ىر الذي يحتمل غيرىا، كالبلـ. وىما، على الثابتة باإليماء. والثابتة لعلة كذا ػ على الثابتة بالظا

/ 324باإليماء، على المستنبطة؛ مناسبة كانت أو شبهية. وباإليماء مع المناسبة، على الثابتة /
بو من دونها. وإيماء الداللة القطعيَّة كالكتاب، على إيماء الداللة الظنية كالسنة المظنونة. 

جماع الظنيّْ على مثلها، على حسب ما تقدـ في مراتب اإلجماع. والمناسبة المؤيدة والثابتة باإل
بالسبر والتقسيم أو الدوراف، على المناسبة الخالية عن ذلك، وىي، على الشبهية، والشبو 

 الخلقي، على الحكمي عند قـو ، وقيل: عكسو، والمختار: أنو محل اجتهاد.
قد يكوف في األصل أو الفرع، فاألوؿ: بقوة دليلو، أو ( فصل وأما باعتبار حكمها، ف302)

 بكونو لم ينسخ باتفاؽ، أو بكونو على سنن القياس كذلك ونحوىما مما تقدـ.
والثاني: كترجيح المشارؾ في عين الحكم وعين العلة، على الثبلثة ، وعين أحدىما على 

 الجنسين، وعين العلة في جنس الحكم على عكسو.
باعتبار أمر خارج، فكالترجيح بكثرة األصوؿ، وموافقة أكثر القرابة ( فصل وأما 303)



 والصحابة، ونحو ذلك.
( فصل والمعقوؿ والمنقوؿ يرجح المنقوؿ الخاص الداؿ بمنطوقو، على المعقوؿ، فأما 304)

/ وتوسطاً، والترجيح بينها على 325الخاص الداؿ بمفهومو فهو درجات متفاوتة قوة وضعفاً /
 للناظر. والمنقوؿ مع القياس تقدـ بيانو. حسب ما يقع

(1/308) 

 

( فصل والحدود السمعية الظنية المتعارضة الموِصَلة إلى التصورات الشرعيَّة، كحدود 305)
الصـو والصبلة والزكاة والبيع ونحوىا من الماىيات الشرعيَّة، يكوف الترجيح بينها باعتبار الحد 

 نفسو، وباعتبار أمر خارج.
كترجيح الذاتي، على العرضي . وما لفظو نص صريح، على غيره. واألعم، على   فاألوؿ:

 األخص، وقيل: عكسو، وأمثاؿ ىذه مما يقع بو الترجيح بين الحدود العقلّية.
والثاني: كترجيح الموافق لنقل الشرع، على مخالفو. والراجح طريق اكتسابو . والموافق إلجماع 

 لعمل العلماء. أو مقرر حكم الحظر.العترة الظني. ولقوؿ الوصي. أو 
ووجوه الترجيحات الواقعة في األدلة والحدود الشرعية كثيرة، وقد توسع بعض علمائنا وغيرىم 

/ منها إرشاد إلى مالم نذكره. 326في عدىا، وحصرىا متعسر، فلتراجع بسائطها، وفيما ذكرنا /
 واهلل أعلم.

 
صيلو بعد عرضو على مسوداتو وأصولو بعوف اهلل قاؿ المصنف رضي اهلل عنو: فرغ من رقمو وتح

وتأييده وتوفيقو وتسديده يـو اإلثنين تاسع عشر شهر صفر من سنة تسع وتسعين وثمانمائة من 
 الهجرة النبوية جعلو اهلل خالصاً لوجهو الكريم إنو ىو السميع العلم.
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